کشــاورزی بــا سرعتــــــی ســه برابــر
بخش تحقیق و توسعه شرکت رویال
ایــن روز هــا تامیــن عناصــر غذایــی از طریــق کــود هــای شــیمیایی نــه تنهــا ضرورتــی بــرای تولیــد محصــول اســت بلکــه کیفیــت و کارایــی آنهــا بیــش از
پیــش بــرای کشــاورزان و متخصصیــن اهمیــت پیــدا کــرده اســت .اســتفاده از کــود هــای محلول پــاش برگی تحولــی در تغذیــه گیاهــی ایجاد کــرد و باعث
شــد بــا صــرف هزینــه کمتــر راندمــان بیشــتری از مصــرف کــود حاصــل گــردد .شــرکت امکــس انگلســتان بــا بیــش از  40ســال تجربــه در زمینــه تولیــد
کــود هــای امولســیون و سوسپانســیون و همچنیــن کــود هــای پــودری همــواره بــر روی تولیــد کاال هــای بــا کیفیــت و کارا تاکیــد دارد .در ادامــه یکــی از
محصــوالت جدیــد ایــن شــرکت را معرفــی مــی کنیــم:
امولســیون  3ایکــس نــام یکــی از کــود هــای نســبتا جدیــد امکــس در بــازار ایــران اســت کــه حــاوی نســبت متعادلــی از عناصــر ماکــرو و میکرو می باشــد.
ایــن کــود قابلیــت اســتفاده بــر روی تمــام مراحــل رشــدی گیــاه بــه ویــژه دوران رشــد رویشــی اولیــه را دارد .کاربــرد صحیــح و به موقــع این کود مــی تواند
رشــد رویشــی ،توســعه ریشــه هــا ،کیفیت و کمیــت محصــوالت کشــاورزی را بــاال ببرد.
بســته بــه نــوع محصولــی کــه امولســیون  3ایکــس ممکــن اســت روی آن بــه کار رود مــی تــوان بهبــود گل دهی و میــوه دهــی ،انــدازه میوه ،محتــوای قند،
توســعه تــاج و تاخیــر در فرایند پیــری را انتظار داشــت.
همچــون ســایر محصــوالت امکــس ایــن کاال نیــز قبــل از توزیــع در بــازار ایــران در نقــاط مختلــف کشــور آزمایــش و ســازگاری آن بــا شــرایط آب و هوایــی
کشــور بررســی شــده اســت .یکــی از ایــن آزمایــش هــا بررســی اثــر امولســیون  3ایکــس در افزایــش رشــد رویشــی در ذرت و مقایســه آن بــا کــود هــای
شــناخته شــده دیگــر امکــس ( ماننــد بیــو  20گلــد و سکوئنشــیال  )1بــود کــه در منطقــه آذربایجــان غربــی انجــام گرفــت .در ایــن آزمایــش اثــر محلــول
پاشــی امولســیون  3ایکــس بــا دوز  2لیتــر در هکتــار در مرحلــه  ۴تــا  ۶برگــی ذرت مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــا وجــود اینکه قســمت انتخاب شــده برای
تیمــار ،از قســمت هــای ضعیــف مزرعــه بــود امولســیون  3ایکــس بــه خوبــی توانســت رشــد را در بوتــه هــای ذرت افزایــش داده و آن را بــه بقیــه قســمت
هــای مزرعــه نزدیــک کنــد.

آزمایش امولسیون  3ایکس در ذرت

در آزمایــش دیگــری کــه در اســتان همــدان بــر روی ســیب زمینــی انجــام گرفــت دو دوز مختلــف  1.5و  2لیتر در هکتــار مورد مقایســه قرار گرفــت .هر دو
دوز موجــب افزایــش عملکــرد و وزن غــده هــا شــدند و قاعدتــا دوز 1.5لیتــر در هکتــار توصیــه مــی گــردد .امــا نکتــه جالــب ایــن بــود کــه تعــداد غدههــای
همســان و بــازار پســند از نظــر شــکل در تیمــار  2لیتــر در هکتار بیشــتر بود.

آزمایش امولسیون  3ایکس در سیب زمینی

ایــن آزمایــش در اســتان اصفهــان نیــز تکــرار شــد و در آنجــا نیــز افزایــش
وزن غــده هــا را نشــان داد .افزایــش عملکــرد  2تــا  ۵درصــد در ارقــام
مختلــف ســیب زمینــی و شــرایط محیطــی متفــاوت تنهــا بــا یــک بــار
محلــول پاشــی امولســیون  3ایکــس قابــل دســتیابی اســت.
افزایــش انــدازه میــوه نتیجــه مشــهودی بــود کــه از کاربــرد امولســیون 3
ایکــس بــر روی گوجــه فرنگــی ،تــوت فرنگــی و فلفــل دلمــه ای در گلخانه
بــه دســت آمــد .بــرای دســتیابی بــه ایــن منظــور بایــد این کــود را پــس از
تشــکیل میــوه و در دوران بــزرگ شــدن آن مصــرف کــرد.
اســتفاده از امولســیون  3ایکــس در کشــت هــای نشــائی ،تولیــد
ســبزیجات برگــی و گیاهــان زینتــی نیــز توصیــه مــی گردد .بــا کاربــرد این
کــود ســرعت رشــد بیشــتر شــده و دوران حســاس رشــدی ســریع تــر طی
مــی گــردد .افزایــش رشــد و ســطح بــرگ در ســبزیجات برگــی مســاوی
بــا افزایــش عملکــرد اســت .کاربــرد امولســیون  3ایکــس در قلمــه هــای
ریشــه دار شــده رشــد آنهــا را تســریع مــی کنــد و درصــد موفقیــت تکثیــر
را بــاال مــی بــرد.
ایــن کــود قابلیــت اختــاط بــا پخــش کننــده هــای ســیلیکونی،
محصــوالت حــاوی اســید آمینــه و جلبــک دریایــی را دارد و ایــن مــواد
مــی تواننــد در افزایــش اثــر امولســیون  3ایکــس موثــر باشــند.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد بــا بخــش تحقیــق و توســعه
شــرکت رویــال تمــاس بگیریــد.

