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 امکس کالمکس الترا 

CalMax Ultra

آنالیز»امکس کالمکس الترا«                                                                                   
Wt/Wt  )درصد وزنی(  Wt/Vol  )درصد حجمی( عناصر ردیف

   9.60                      14.50 N ازت 1
   14.60                       21.80 CaO                          کلسیم 2
   1.90                       2.90 MgO                         منیزیم 3

   0.0971                      0.0146 Mn منگنز                                4
   0.049                       0.73 Fe                                                                                آهن 5
   0.039                     0.058 B                                                              بور محلول 6
   0.049                       0.073 Cu                                  مس 7
   0.019                       0.029 Zn روی               8
   0.001 0.0015 Mo مولیبدن 9

5.5-6.5 PH )محلول %10( 11
1.48-1.52@18°C وزن مخصوص 12

EDTA 
EDTA 

EDTA 
EDTA 

کالمکس اولترا محصولی خاص و طراحی شده بر پایه تکنولوژی eba است؛این محصول با ماده افزودنی AXM تقویت شده است 
که ورود و انتقال کلسیم به سلول های گیاهی را  حتی در شرایط  نامساعد دما و رطوبت، تضمین می کند. افزایش میزان کلسیم در 
اندام های گیاهی مانند برگ و میوه با افزایش طول دوره انبار داری، کاهش صدمات فیزیکی و ناهنجاری هایی فیزیولوژیک همراه 

است. 
کلسیم اصلی ترین عنصر در استحکام بافت و مقاومت گیاهان است. اما از آنجایی که این عنصر جزو عناصر کم تحرک است و جذب 
آن از خاک به راحتی صورت نمی گیرد،گیاهان با کمبود کلسیم و عوارض ناشی از آن مانند لکه تلخی، پوسیدگی گلگاه و سرسوختگی 

مواجه می شوند.کالمکس الترا، سوسپانسیونی متفاوت از کلسیم باالنس شده با نیتروژن، منیزیم و عناصر میکرو است. 
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فوایدکالمکس اولترا 
••    تضمین جذب کلسیم به دلیل فرموالسیون ویژه

••    رفع سریع کمبودهای ناشی از کلسیم
••    حاوی عناصر میکرو
•  •  غنی شده با منیزیم

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
نصــف مقــدار آب توصیه شــده را به تانک اضافــه نمایید 
. ســپس میزان امکس کالمکــس الترا مورد نیــاز را اندازه 
گیری نمایید و به تانک محلول پاش اضافه نمایید . درحین 
اضافه کردن امکس الترا به تانک ،تانک محلول پاشی را 
مداوما تکان بدهید .  سپس آب تانک را به میزان تجویز 
شده افزایش دهید تا محلول به اندازه دلخواه رقیق شود. 
محلول پاشی را آغاز نمایید. این امر باعث یکسان شدن 

و حاللیت کامل کالمس الترا در داخل تانک می شود.  

هشدارها: 
••    تماس چشمی با این محصول بسیار خطرناک است.

••    برای آبزیان بســیار سمی بوده و اثرات طوالنی مدت بر 
جای می گذارد.

••    از دستکش، لباس محافظ و عینک استفاده شود.
••    در صورت تماس با چشــم، چنددقیقه با آب شستشــو 
نمــوده و در صــورت وجــود لنــز آن را خارج نموده ســپس 

شستشو را ادامه دهید.
• • در صــورت بــروز و ادامه حساســیت چشــمی با پزشــک 

تماس بگیرید.
•  •   از رها کردن در محیط زیست و ریزش آن اجتناب کنید.

•   •   قـوطــــی را پـس از شـسـتـشـو و طبـــق قوانیـن مـحـلـی و 
بین المللی به ضایعات و یا بازیافت تحویل دهید.

Omex CalMax Ultra  موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی Liter 100/ml میزان I/ha میزان محصول ردیف

کاربرد در زمان تورم جوانه، پس از  ریزش گلبرگ ها و 
بعد از آن در فواصل 21-14روز 100-300  1-3 سیب 1

در طول دوران رشد در فواصل 14 روز استفاده شود 100-200 1-2 چغند قند و نیشکر 2
دو بار مصرف، پس از تشکیل میوه 100-200 1-2 مرکبات 3

6-4بار پس از تشکیل مغز میوه 100-200 1-2 سبزیجات برگی )کلم،کاهو و 
سبزیجات( 4

3تا 2  بار مصرف در زمان شکل گیری میوه 100-200 1-2 انگور 5
200-100 کاربرد هفتگی در طول دوران غذایی 1-2 سیب زمینی 6

دز کمتر در فواصل هفت روز و دز باال در فواصل 
چهارده روز 50-100 0.5-1 توت فرنگی 7

از 8-6 هفته قبل از برداشت، 4-3بار مصرف شود 100-300 1-3 درختان میوه 8
6-3بار مصرف در طی دوران رشد میوه 100-300 1-3 گوجه، خیار، طالبی و فلفل  9


