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 شرکت آسر تجارت پارسیان

 

 .می باشد سولفور % 64 م ویپتاس% 25ت فراوان، دارای یبا درصد خلوص و حالل میسولفات پتاسکود  
  :ان ـیاهـیم در گـش پتاسـقـن

 . ان  حضور فعال دارددر متابولیسم گیاه وپتاسیم يکی از عناصر غذايی ضروری برای گیاهان بوده 
 آنزيمها کاتالیزور برای ساخت موادی مانند نشاسته اين  آنزيم در گیاه می باشد، 46کننده  فعال همچنین

 .که عامل تعیین کننده عملکرد و کیفیت محصوالت کشاورزی می باشند و پروتئین هستند
 ،لولیرشد س فتو سنتز، تعیین فشار اسمزی، ،(شیرينی)باال بردن کیفیت رنگ و طعم میوه پتاسیم همچنین در

 شوری،  افزايش تحمل گیاه به یاه در برابر خشکسالی و سرما،مقاومت گتنظیم آب روزنه ای،  افزايش 
                      .و بدين جهت به عنوان عنصر کیفیت نامیده می شود و آفات نقش مهمی داشته مقاومت در مقابل بیمارها

Solu SOPدر  موجود مصرف پتاسیم  
®
 :موجب بهبود عالئم زير می شود   

 .را افزايش داده، درصد نیمدانه و پوکی را کاهش می دهد(  ورس ) در غالت مقاومت در برابر خوابیدن  

 :ترکیبات                                         .کاهش می يابد(  بدلیل افزايش مقدار  آنتی اکسیدان ها  )در سیب زمینی، سیاه شدن غده  

 .در گوجه فرنگی از بروز بیماری لکه سبز جلوگیری کرده و سبب افزايش محصول و بهبود کیفیت می گردد 

 .در گیاهان علوفه ای سبب بهبود قابلیت هضم علوفه می شود 

 .می گردد( ی شیرين )در درختان میوه سبب رنگ گیری بهتر و بزرگ شدن اندازه و افزايش کیفیت طعم  

  :رف ـصـروش م
Solu Sop

 .می باشدمحلول پاشی  يااری قطره ای یستم آبیسق يپخش از طر قابل  ®
با آمینو سوپر به   Solu Sopمی باشد برای مخلوط کردن ( نو سوپر یآم )ک یارگانقابل حل با کودهای اين محصول 

م در آب حل شود سپس کودهای یابتدا کود سولفات پتاسبطوريکه . گرم در لیتر از هر کدام استفاده گردد 5نسبت 
 .اضافه شود(  ری از کف کردنیبرای جلوگ )ک به آرامی یارگان

بهتر است اول آنرا اسیدی نموده و سپس کود را در آن (  PH > 8) تانکر آب را تا دو سوم حجم پر کنید در صورتیکه آب قلیايی باشد  
 .حل کنید

درجه سانتیگراد اندازه گیری و بتدريج به آب اضافه  52گرم در يک لیتر آب در دمای  552را حداکثر به میزان  Solu Sopمقدار الزم از  
  .کنید 

 .در آب حل شود( Epso top) قبل از اضافه کردن کودهای ديگر بخصوص کود منیزيم   Solu Sop  توصیه می گردد که 

 ب اضافه گردد نه بالعکسبه آ  Solu Sop  برای تهیه محلول حتمًا  : 5نکته 

 .را با ترکیبات حاوی کلسیم مخلوط ننمايید، زيرا رسوب سولفات کلسیم تشکیل می دهد Solu Sop   : 5نکته 

  :رفـصـم یزانـم
 هکتار/ لوگرم یک  26 - 66 وهیو درختان م زراعی اهانیگ

 هزار متر مربع/ لوگرم یک 2 - 6 گلخانه ایمحصوالت 
 (تریل/ گرم) 5 آمینو سوپر  و برای مخلوط کردن با کود (تریل/ گرم  ) 6ق کردن  ین رقیانگیم :ول پاشی برگی محل               

 
 :رف ـب مصـناسـان مـزم

Solu Sop
را می توان در طول دوره رشد گیاهان مصرف نمود اما به طور کلی مناسب ترين زمان مصرف در مرحله پس از گلدهی   ®

 .اری شودینوع درخت آب سن و اقلیم، روز با توجه به  55تا  56ن یمرحله در فاصله زمانی ب 3تا  5محلول در   .می باشد

 

 آلمان KALI محصول            کیلوگرمی  52بسته بندی 

سولفات 
 پتاسیم

89%  

%25 پتاسیم  
%64 سولفور  

پودر کريستال  رنگ
 سفید

 Kg/L 1.18 وزن مخصوص

 
 قابل مصرف در کشاورزی ارگانیک


