
Omex Biosequential 2
w w w . d k f k . i r بیو سکوئنشیال 2  امـــکــس

رشــد  نهایــی  دوران  در  زیــادی  میــزان  بــه  پتاســیم 
ــم  ــه را تنظی ــاز اســت. پتاســیم تحــرکات روزن ــورد نی م
می کنــد و سیســتم متابولیــک انتقــال قنــد را مدیریــت 
می کنــد. در طــی دوران رشــد زایشــی بیوسکوئنشــیال ۲ 
ــن  ــای زایشــی را ضم ــرای فعالیت ه پتاســیم ضــروری ب
نگــه داشــتن ســایر عناصــر در حــدی مطلــوب تامیــن 

می کنــد. 
بیوسکوئنشــیال ۲ همچنیــن منیزیــم کافــی بــرای بهبود 
فتوســنتز را تامیــن می کنــد. کمبــود منیزیــم معمــوال در 
ــا در خــاک  ــد ی ــاد رشــد می کنن ــور زی ــی کــه در ن گیاهان
هــای شــنی،  مشــاهده می شــود. تامیــن ایــن عنصــر در 
زمــان رشــد و تکامــل میوه هــا کمــک زیــادی بــه بهبــود 

فتوســنتز و افزایــش عملکــرد دارد. 
تامیــن مــواد غذایــی بــرای پــر شــدن و رســیدن میــوه بــه 
تولیــد کلروفیــل و غذاســازی درون گیــاه  بســتگی دارد 
و ضعــف در رســیدن مــواد غذایــی بــا توجــه بــه شــرایط 
دمایــی و نــوری و تنش هــای محیطــی منجــر بــه کاهــش 
عملکــرد نهایــی می گــردد. بهبــود بهــره وری از کلروفیــل 
نیــز بــدون آنزیم هــا و عناصــر فلــزی میســر نخواهــد 
بــود. لــذا بیوسکوئنشــیال ۲ ضمــن تامیــن عناصــر اصلــی، 
عناصــر ریــز مغــذی را در حــدی متعــادل تامیــن می کنــد 

تــا تولیــد پروتئین هــا و آنزیم هــا دچــار اخــال نشــود.
بــا  گیاهــان در دوران رشــد و تکامــل میــوه معمــوال 
تنش هــای محیطــی متعــددی ماننــد کــم آبــی، گرمــا 
و آفــات روبــرو هســتند. ایــن تنش هــا گیــاه را وادار 
ــت  ــه و تقوی ــای ثانوی ــد متابولیت ه ــش تولی ــه افزای ب
معنــی  بــه  خــود  ایــن  می کننــد.  دفاـعـی  سیســتم 

جلبک دریاییمولیبدنکبالتبررویمسمنگنزآهنمنیزیمپتاسیمفسفرازتعنصر
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کاهــش تولیــد مــواد غذایــی الزم بــرای رســیدن محصــول 
اصلــی اســت. وجــود جلبــک دریایــی در بیوسکوئنشــیال ۲ 
بــا افزایــش مقاومــت طبیعــی گیــاه نســبت بــه تنش هــا و 
تنظیــم فعالیت هــای متابولیکــی گیــاه منجــر بــه افزایــش 

ــردد. ــاال می گ ــاس ب ــود پت ــی اســتفاده از ک کارای
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محصول

میزان مصرف

توضیحات میلی لیتر در 

100 لیتر آب
لیتر در هکتار

۲ تا 3 کاربرد از آغاز شروع فاز زایشی با فواصل 14 روز۲50۲.5غات

3-300۲-۲00رز و گیاهان زینتی
کاربرد ماهانه بر روی چند ساله ها. دو بار کاربرد با فاصله 14 روز بر روی 

یکساله ها در دوران نهایی رشد.

دوران رشد میوه3003توت فرنگی و سایر توت ها

۲ تا 3 کاربرد در دوران رشد میوه با فواصل 10 روز3-300۲-۲00گوجه فرنگی و فلفل

یک ماه بعد از شروع غده3003سیب زمینی

۲ تا 3 کاربرد پس از تشکیل میوه با فواصل 10 تا 14 روز3003درختان میوه

3-300۲-۲00سبزیجات

3003سایر محصوالت
برای محصوالتی که کمبود پتاسیم دارند با فواصل 10 تا 14 روز تا 

برطرف شدن مشکل تکرار نمایید.

ــده شــرکت  ــال نماینــــــ رویــــــ
امکــس انگلســــتان در ایـــران

دفتر مرکزی:
تهــــــران، خیابــان بهشــتی، خیابــان مفتـــــــح،  

خیابــان نقــــدی، پــــــاک 40 
تلفن:                           88502020 - 021 

کاربرد: 
بیوسکوئنشــیال ۲ بــه صــورت محلــول پاشــی بــر روی 
ــدون  ــرگ هــا اســتفاده مــی شــود و در کشــت هــای ب ب
ــل مصــرف  ــز قاب ــاری نی ــا آبی ــراه ب ــه صــورت هم ــاک ب خ
اســت. پاشــش یکنواخــت محلــول بــر روی گیــاه توصیــه 
مــی شــود. مصــرف در گیاهــان زینتــی برگــی کــه ممکــن 
اســت بــه محلــول پاشــی حســاس باشــند باید بــا احتیاط 
ــا  ــاط ب ــت اخت ــرد. بیوسکوئنشــیال ۲ قابلی صــورت بگی
اغلــب کــود هــا و ســموم را دارد امــا بهتــر اســت قبــل از 

آن آزمایــش در ســطوح کوچــک انجــام شــود. 


