
Omex 3X Emulsion
w w w . d k f k . i r امولسیون 3 ایکس امـکس

ازت، فســفر و پتاســیم بایــد بــه آســانی بــرای گیــاه 
اولیــه رشــد   بــه ویــژه در مراحــل  در حــال رشــد  
قابــل تامیــن باشــد. کمبــود هــر یــک از ایــن عناصــر 
مــی توانــد بــر رشــد و توســعه ریشــه و عملکــرد 
نهایــی گیــاه اثــر منفــی بگــذارد. تولیــد محصــوالت 
مــواد  نظــر  از  خــاک هــای ضعیــف  در  کشــاورزی 
غذایــی یــا شــرایطی کــه رطوبــت خــاک موجــب 
اختــال در حرکــت مــواد غذایــی  بــه ســمت ریشــه و 
جــذب آنهــا بــه گیــاه مــی گــردد، نیازمنــد اســتفاده 
منظــم از مــواد غذایــی کامــا محلــول در آب اســت.

امولســیون 3 ایکــس یــک کــود کامــل حــاوی عناصــر 
ــول پاشــی و  ــرای محل ماکــرو و میکــرو اســت کــه ب
رشــد ســریع طراحی شــده اســت. نســبت خاص ســه 
عنصــر اصلــی در ایــن محصــول آن را بــرای اســتفاده 
در گیاهــان دیــر کاشــته شــده، نشــاء ســبزیجات و 
یــا کشــت هــای صیفــی و زراـعـی در اوایــل دوران 

رشــد مناســب نمــوده اســت. 
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کاربرد
صــورت  بــه  تــوان  مــی  را  ایکــس   3 امولســیون 
ــا هــدف افزایــش ســرعت رشــد  ــول پاشــی و ب محل
ــرد.  ــه کار ب ــف ب ــا حجــم ریشــه در گیاهــان مختل ی
ایــن کــود قابلیــت اختــاط بــا ترکیبــات محــرک رشــد 
ــک اســید را  ــا فولوی ــی ی ــای دریای ــک ه ــد جلب مانن
دارد. بــا ایــن حــال، قبــل از اختــاط بــا ســایر مــواد بــا 
ــا در ســطح  ــوده ی کارشناســان شــرکت مشــورت نم

ــد.  کوچکــی آزمایــش کنی


