
MAXI FRUIT® کود کامل حــاوی عناصر ماکــرو و میکرو با 
غلظت باالی پتاسیم و فسفر

مزایا: 
•  حاوی غلظت باالی پتاســیم برای بهبود کیفیت و سایز 

میوه.
 •  حاوی فسفر کافی برای تامین انرژی الزم در طی دوران 

تشکیل میوه گیاه. 
•  تامین ازت مورد نیاز برای جذب و مصرف دیگر عناصر 

در گیاه.
•  حاوی عناصر ریز مغذی جهت بهبود تغذیه گیاه.

•  کامال محلول و قابل استفاده برای گیاه جهت تامین کلیه 
عناصر با میزان مصرف پایین.

•  پیشگیری از رشد بیش از اندازه فاصله بین گره ها در 
شرایط کم نوری و مصرف بیش از حد ازت

•  غلظت باالی عناصر در این محصول موجب کاهش مقدار 
مورد نیاز و هزینه حمل و انبارداری می گردد.

درصد وزنی درصد حجمی  عناصر
3/4 5 )N( نیتروژن

15/8 22/9 )P2O5( فسفر
22/5 32/6 )K2O( پتاسیم
1/3 2 )S( سولفور

0/04 0/06 )Fe( آهن
0/09 0/13  )Zn( روی
0/01 0/02 )Cu( مس
0/01 0/02 )Mg( منیزیم
0/01 0/02 )B( بر
0/05 0/07 )Mn( منگنز

0/001 0/002 )Mo( مولیبدن
9-10 اسیدیته

1/43-1/45 وزن مخصوص

آنالیز

Fertigation Foliar



نقش پتاسیم:
پتاســیم عنصری متحرک در بافت گیاهی اســت که فشار 
آب درون ســلولی را تنظیم نموده و در عملکرد سلول های 
نگهبان روزنه موثر است. پتاسیم همچنین تقسیم سلولی 
را هدایت نموده و در تشکیل پروتئین ها، کربوهیدرات ها 
و چربی ها نقش دارد و گیاه را در برابر بیماری ها محافظت 

می نماید. 

 نقش فسفر: 
فسفر در ســاختار اســیدهای نوکلئیک و فسفولیپیدهای 
ســازنده غشــا نقــش دارد. به عالوه در تقســیم ســلولی، 
فتوســنتز، تولید قند، نشاســته و انتقال انــرژی اهمیت 

زیادی دارد.  

نقش نیتروژن:
 نیتــروژن فاکتور اصلی در ســاختار پروتئیــن و کلروفیل 
می باشــد و همچنین در تولید چربی و تشکیل سیتوپالسم 
سلولی ضروری است. نیتروژن در بافت گیاه تحرک زیادی 

داشته و در نقاط رشد گیاه بیشتر مصرف می شود.  

نقش عناصر ریز مغذی:
حضور عناصر ریزمغذی موجب بهینه شــدن کارایی عناصر 
اصلی در گیاه می گردد. بســیاری از عناصــر ریزمغذی در 
ساختار آنزیم ها نقش داشته و فرآیندهای متابولیسمی را 

توضیحات کوددهی خاکی
)لیتر/هکتار(

محلول پاشی 
)لیتر/هکتار( هدف مصرف

پس از 4 تا 6 برگی شدن بوته و تکرار پس از تشکیل ساقه 2/5 - 3 1-2 غالت و حبوبات

کاربرد پس از تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز   3- 4 1/5 - 2 درختان میوه دانه دار و هسته دار

پس از تشکیل میوه هر 2 تا 3 هفته یکبار 4-3 2 - 2/5 مرکبات و آووکادو
پس از رشد اولیه بوته به ویژه در مراحل تشکیل میوه  2/5 - 3 2 - 2/5 صیفی جات

از اواسط دوره رشد هر یک تا دوهفته یکبار 2 - 3 1-1/5 سبزی جات برگی

قبل از گل دهی و تکرار بسته به نیاز گیاه 3 - 4  1/5 - 2 گیاهان غده ای و ریشه ای

پس از تشکیل میوه هر دو هفته یکبار 4-3 1/5 - 2 انواع درخت و انگور

کاربرد

جدول كاربردى فوق جهت شرايط عادى و متعارف ارائه شده است. براى كسب اطالعات بيشتر و بهبود برنامه مديريت محصول خود با كارشناسان فنى اين شركت در تماس باشيد.

MAXI FRUIT®

تنظیم می نمایند. به دلیل وجود رقابت شدید بین عناصر 
ریزمغذی ترکیب آنها می بایســت باالنس دقیقی باشــد 
که کلیه عناصر برای گیاه قابل دســترس باشند. کمبود 
عناصر ریز مغذی موجب برهم خوردن الگوی رشدی گیاه 
و در نتیجه کاهــش عملکرد می گردد کــه اصطالحا آن را 

گرسنگی پنهان گیاه می گویند.

Fertigation Foliar


