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ایــن کــود بــا دارا بودن فســفر و پتاســیم و همچنین 
ــرژی، تحمــل  ــزه تامیــن ان ــه فــرم میکرونی گوگــرد ب
ــه  ــرل بیمــاری و رشــد را ب ــه، کنت ــه خشــکی، تغذی ب
طــور همزمــان بــرای گیــاه تامیــن مــی کنــد. مصــرف 
ـی ماننــد خیــار و انــواع  متنــاوب آن در محصوالـت
و  میــوه  فــرم  و  کیفیــت  بهبــود  موجــب  ملــون 

ســامت عمومــی گیــاه مــی شــود.
فســفر کــه اغلــب بــه عنــوان عنصــر تامیــن کننــده 
انــرژی از آن یــاد مــی شــود بایســتی بــه طــور دائــم 
در اختیــار گیــاه قــرار داشــته باشــد تــا گیــاه بــه 
حداکثــر رشــد و ســامتی خــود دســت یابــد. فســفر 
موجــود در ترکیــب فولیــار ســوپریم بــرای جــذب  و 
اســتفاده ســریع و حداکثــری از طریــق بــرگ طراحــی 

شــده اســت. 

پتاســیم نقــش مهمــی در تنظیــم تعــادل آب در 
گیــاه و همچنیــن ســاخت بســیاری از مولکــول هــای 
ــه مــرگ  ــد ب ــود آن مــی توان ــزرگ آلــی دارد  و کمب ب
ســلول هــا و افزایــش حساســیت گیــاه بــه بیمــاری 
هــای قارچــی منجــر شــود. پتاســیم همچنیــن در 

ــوه نقشــی اساســی دارد. رشــد و رســیدگی می
گوگــرد بیــش از پیــش بــه عنــوان یــک عنصــر مهــم 
تغذیــه ای شــناخته مــی شــود. چــرا کــه از عناصــر 
کلیــدی ســاخت بســیاری از اســید هــای آمینــه 

اســت. 

فــرم  بــه  ســوپریم  فولیــار  در  موجــود  گوگــرد 
باشــد. مــی  میکــرون   5 ابعــاد  در  و  میکرونیــزه 

فولیــار ســوپریم مــی توانــد اثــر خوبــی در افزایــش 
ــات  ــاری هــا و آف ــان برخــی بیم ــل و حتــی درم تحم

داشــته باشــد.
افـــــــزایــــش تـــــعداد گـــــــل و مـــــــیوه، میـــــــزان 
فتوســنتز،افزایش وزن و انــدازه میــوه، زودرســی و 
ــه  ــه اثراتــی هســتند ک یکنواختــی محصــول از جمل
مصــرف فولیــار ســوپریم مــی توانــد در محصــوالت 

مختلــف داشــته باشــد.

گوگرد )S(پتاسیمفسفرعنصر

241545درصد حجمی



Omex Foliar Supreme
w w w . d k f k . i r فولیار سوپریـــم امـــکــس

ــده شــرکت  ــال نماینــــــ رویــــــ
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کاربرد:
ــول  ــه صــورت محل ــوان ب ــی ت ــار ســوپریم را م فولی
پاشــی یــا از طریــق آبیــاری در محصــوالت مختلــف 

اســتفاده کــرد.
محلــول پاشــی ایــن کــود  در زمــان شــروع آلودگــی 
ــد  ــای ســطحی در محصوالتــی مانن ــه ســفیدک ه ب
ــور، یونجــه، ســیب  ــو، انگ ــد، ســیب، هل ــدر قن چغن
زمینــی، گیاهــان زینتــی و درختــان غیــر مثمــر مــی 
توانــد  از انتشــار ایــن بیمــاری جلوگیــری نمــوده یــا 

ــر باشــد. در درمــان آن موث
ــز در  ــا نی ــا و پســیل ه ــه ه ــد کن ــات مانن برخــی آف
حضــور فولیــار ســوپریم شــرایط مطلوبــی بــرای رشــد 

و نمــو نخواهنــد داشــت.
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