
SUPA LINK® اصالح کننــده ی آب و افزایــش دهنده 
امکان اختالط  مواد شیمیایی ناسازگار 

مزایا: 
•  امکان اختالط بسیاری از کودها که در شرایط عادی واکنش داده و رسوب ایجاد میکند

•  بازیابی مخلوط های شیمیایی واکنش یافته 
•  اصالح اسیدیته و سختی آب مورد استفاده در محلول پاشی و آبیاری

•  انحالل رسوبات در نوار ها و نازل های مربوط به سیستم آبیاری
•  محصول ارگانیک و ایمن 

•  شستشوی میوه و ایجاد درخشندگی در محصول قبل از برداشت و در نتیجه کاهش بقایای انواع 
مواد شیمیایی از سطح میوه

•  افزا یش جذب عناصر غذایی و کارایی آفت کش ها به خصوص انواع اسید دوست
•  آزادسازی فرم های غیرقابل جذب عناصر در خاک و قابل دسترس شدن آن ها برای گیاهان

درصد حجمی درصد وزنی  عناصر
48/7 40/9 اسید کربوکسیلیک 

2 < اسیدیته
1/18-1/20 وزن مخصوص

آنالیز

Fertigation Foliar



عملکرد سوپالینک :
•  برخی عناصر مانند روی، آهن، منگنز، منیزیم، کلسیم، 
مس و بــور دارای خاصیت آنتاگونیســتی با دیگر عناصر 
بوده و نمــک های نامحلــول تولید می کننــد. بطور مثال 
کلسیم و فسفر تولید فسفات کلسیم نامحلول می کنند. 
ســوپا لینک در چنین شــرایطی هر یک از عناصــر را به 
صورت یــون های مجزای محلول و قابل دســترس تغییر 

می دهد.
•  سوپالینک همچنین به منظور امکان اختالط آفت کش ها 
و کودهای شــیمیایی که بــا یکدیگر واکنــش دارند نیز 
توصیه می گردد. در چنین فرآیندهایی سوپالینک نقش 

کمکی ایفا می کند.
•  ســوپالینک با اصــالح اســیدیته ی آب هــای قلیایی و 
یا ســختی آب می توانــد از ایجاد رســوب و گرفتگی در 

نوارهای آبیاری پیشگیری نماید.

توضیحات میزان مصرف
)لیتر/هزار لیتر آب( هدف مصرف

بسته به میزان قلیایی بودن و سختی آب اسیدیته تقریبا به 4/5 تا 5 خواهد 
رسید

1-2
)محلول 0/2 درصد(

از بین بردن سختی آب و کاهش اسیدیته 

اختالط پذیری بسیاری از عناصر حاصل می شود
1-2

)محلول 0/2 درصد(
از بین بردن خواص آنتاگونیستی مواد 

شیمیایی

چنانچه قبل از کاربرد سوپالینک در سیستم آبیاری رسوب سختی به وجود 
آمده است توصیه می گردد پیش از کاربرد سوپالینک با یک اسید معدنی 

سیستم را شستشو داده سپس مصرف سوپالینک را آغاز نمایید

2-3
)محلول 0/3 - 0/2 

درصد(

پیشگیری از تشکیل رسوب در نوار ها و 
نازل های سیستم های آبیاری

کاربرد

SUPA LINK

Fertigation Foliar

جدول کاربری جهت شرایط متعادل ارائه شده است، لذا جهت اطالع از کاربرد متناسب  و برنامه مدیریت محصول خود با کارشناسان فنی این شرکت در تماس باشید.


