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 عنصــر روی در ســاخت و فعــال ســازی هورمــون هاـیـی کــه رشــد و 
نمــو ریشــه ، جــذب آب، گل دهــی و فــروت ســت را تنظیــم می کننــد 
نقــش دارد. روی نقــش مهمــی در ســاختار و عملکــرد سیســتم پوششــی 
ایفــا می کنــد و در خاصیــت ارتجاعــی پوســت ، بهبــود زخــم و ســرکوب 

بیمــاری تأثیــر دارد.
مــس در فتوســنتز و پیونــد ســلول هاـیـی کــه ســاختمان گیاهــی را 
مــی ســازند، نقــش دارد و بــر اســتقامت ســاقه و نمــو  جوانــه هــای 
جدیــد و بافــت ریشــه تاثیــر مــی گــذارد. مــس همچنیــن در فعال ســازی 
آنزیــم هــای مختلــف مرتبــط بــا پروتئیــن، کربوهیــدرات و متابولیســم 
نیتــروژن نقــش دارد. بــه عــاوه، مــس مســئول تولیــد ترکیبــات فنولــی 

مــورد اســتفاده در توقــف آلودگــی هــا توســط گیــاه اســت. 

کاربرد:
را  روی  و  مــس  عناصــر  کمبــود  می توانــد  زینرـجـی 
برطــرف کنــد و ســامتی گیــاه و تحمــل بــه تنــش هــای 
ــول  ــود می بخشــد. جهــت تهیــه محل ــده را بهب ــر زن غی
بایســتی ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب 
پــر کنیــد . ســپس مقــدار مــورد نیــاز از زینرـجـی را 
ــه آن  ــد ب ــی کن ــزن ســمپاش کار م ــه هم ــی ک در حال
بیافزاییــد.  بعــد مابقــی آب را اضافــه نمــوده و محلــول 

ــد.  ــاز نمایی پاشــی را آغ

گوگردرویمسعنصر
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محصول

میزان مصرف

توضیحات میلی لیتر در 

100 لیتر آب
لیتر در هکتار

از تورم جوانه تا برداشت-300سیب

از تغییر رنگ میوه تا برداشت-300هندوانه و ملون ها

از گلدهی تا برداشت-300توت فرنگی

از گلدهی تا برداشت-300انگور

در طی دوران رشد، تکرار هر 7 روز در صورت نیاز1-سیر و پیاز

در طی دوران رشد، تکرار هر 7 روز در صورت نیاز1-سیب زمینی

در طی دوران رشد، تکرار هر 7 روز در صورت نیاز1-هویج

در طی دوران رشد، تکرار هر 7 روز در صورت نیاز1 - 0.5-لوبیا و سویا

در طی دوران رشد، تکرار هر 7 روز در صورت نیاز1-سبزیجات

در طی دوران رشد، تکرار هر 7 روز در صورت نیاز1-گوجه فرنگی، فلفل

رویــــــال نماینــــــده شرکت امکس رویــــــال نماینــــــده شرکت امکس 
انگلســتان در ایـرانانگلســتان در ایـران
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