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ویتومکــس یــک کــود منحصــر بــه فــرد برـگـی بــا 
مقادیــر بــاالی فســفر از نــوع فســفیت و پتاســیم  و 
ریــز مغذی هــای برگزیده اســت کــه اثــر مطلوبــی در 
ــای قارچــی و  ــه بیماری ه ــاه ب ــت گی ــش مقاوم افزای

ــد.  باکتریایــی دارن
فســفیت پتاســیم بــه فرمــول KH2PO3 چنــدی اســت 
ــان  ــدرت و ســامت گیاه ــده ق ــوان بهبود دهن به عن
نشــان  تجربــه  و  تحقیــق  شده اســت.  مطــرح 
ــود ســامت  ــاده موجــب بهب ــن م ــه ای داده اســت ک
گیــاه گردیــده و افزایــش مقاومــت در برابــر انــواع 
پاتوژن هــای گیاهــی را بــه دنبــال دارد. همچنیــن 
ــر بســیاری  فســفیت پتاســیم ســبب تحمــل در براب
خشــکی  تنــش  جملــه  از  محیطــی  تنش هــای  از 
فســفیت  حــاوی  محصــوالت  انــواع  می شــود. 
پتاســیم به عنــوان کــود بــرای رفــع کمبــود پتاســیم و 
یــا به عنــــوان محصــوالت قارچ کــش بــرای مدیریــت 

می شــوند.   مصــرف  گیاهــی  بیماری هــای 

ــود  نقــش فســفیت پتاســیم در بهب
کمیــــــت و کیفیــــــــــــت محصــوالت 

کشــاورزی
1. افزایش تعداد گل و تعداد میوه )فروت ست(
2.  افزایش تعداد برگ و میزان فتوسنتز گیاهان

3.  افزایش وزن و گسترش ریشه
4. افزایش وزن و اندازه میوه

5.  زودرسی محصول
6. بهبود و افزایش قابلیت انبارداری محصول

همزمــان  تامیــن  بــر  عــاوه  امکــس  ویتومکــس 
پتاســیم و فســفر مــورد نیــاز گیــاه، بــا توجــه بــه دارا 
بــودن مقادیــری از عناصــر کــم مصــرف روی، مــس و 
منگنــز مقاومــت گیاهــان بــه بیماری  هــای قارچــی از 
ــری، پوســیدگی  ــه می ــه ســفیدک دروغــی، بوت جمل
ریشــه، گمــوز و پوســیدگی طوقــه ی درختــان میــوه 

را افزایــش می دهــد.
ویتومکــس موجــب افزایــش گل دهــی و تســریع در 

رنگ گیــری میوه هــا می شــود.
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کاربرد: 
ایــن کــود قابلیــت اســتفاده بــه صــورت محلول پاشــی یــا از طریــق 
آبیــاری را در اغلــب محصــوالت دارد. ویتومکــس را می تــوان 
ــه منظــور افزایــش گل دهــی و در دوران رشــد  ــل از گل دهــی ب قب
ــرد  ــرد. کارب ــری اســتفاده ک ــور تســریع در رنگ گی ــه منظ ــوه ب می
ویتومکــس در برنامــه منظــم تغذیــه ای می توانــد منجــر بــه 
ــر بیمــاری هــا و خــروج زود تــر بوتــه هــا  ایجــاد مقاومــت در براب
ــرد ویتومکــس ممکــن اســت  ــی گــردد. کارب از دوران رشــد بحران
در مــزارع و باغ هایــی کــه ســابقه شــدت بیمــاری دارنــد کشــاورز 
خوبــی  بــه  امــا  نکنــد،  بی نیــاز  قارچ کش هــا  به کارگیــری  از  را 
می توانــد کارایــی آنهــا را بــدون تغییــر در مقــدار مصرفــی آنــان و 

ــروز مقاومــت افزایــش دهــد. ــه ب فراهــم آوردن زمین

محصول
میزان مصرف

توضیحات
لیتر در هکتارمیلی لیتر در 100 لیتر آب

پس از ریزش گلبرگ ها4002سیب

در مرحله 4-3 برگی یا در صورت کمبود2-4001-200لوبیا، نخود

مرحله 4-2 برگی4002انواع کلم

شروع از 10-7 روز پس از کاشت4002کاهو

در مرحله 4-3 برگی یا در صورت کمبود4002پیاز، تره فرنگی

در مرحله جوانه سبز یا در صورت لزوم4002توت فرنگی

دوران رشد رویشی  و رشد میوه4002گوجه فرنگی

قبل از گل دهی 2 بار تکرار با فواصل 14 روز4002سیب زمینی

ــده شــرکت  ــال نماینــــــ رویــــــ
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