
فيكو زنك

المميزات واإلستخدام:
* يعتبر فيكو زنك من أهم المركبات السمادية التي تحتوي علي أعلي تركيز من عنصر الزنك ويوفر 

   عنصر الزنك بكفائة للنبات لتركيبته المميزة حيث يحتوي على مادتي تخليب : 
EDITA 45%  -١                                

GLOCONIC ACID 55%  -٢                               
* اقتصادي للمستهلك يوفر أكبر كمية من  الزنك في النبات بأقل جرعة مستخدمة لكفائة تركيبه . 

* يساعد الثبات على أداء وظائفة الهامة التي تعتمد على وجود الزنك مثل كفائة نمو النبات 
   واستطالة الخاليا وانبات ونمو حبوب اللقاح مما يزيد من كفائة التلقيح واإلخصاب ويساهم في زيادة

   المحصول واإلنتاجية . 

* توفير عنصر الزنك للنبات بطريقة سهلة واقتصادية لتركيبته المميزة .
* كفاءة العمليات الفسيولوجية داخل النبات وخاصة التي تعتمد على  الزنك مثل زيادة التلقيح 

  واألخصاب . 
* زيادة تكوين األحماض األمنية والبروتين .

* كفائة تكوين الكلوروفيل مما يزيد من كفالة البناء الضوئي والتمثيل الغذائي . 
* إتاحة الزنك بشكل أيسر لإلمتصاص سواء ورقيا او ارضيًا حيث يعتمد على كفاءة اإلمتصاص الورقي 

   من خالل مادتي التخليب EDITA  وجلوكونيك أسيد وأرضيّا علي كل من األدتا واألكبر من الجلوكونات.

* هام جدا استخدام الفيكو زنك من بداية الموسم لعدم التعرض لنقصه وبالتالي تجنب أعراض
   انقصة أهمها التقزم وصغر حجم األوراق . 

* قبل وأثناء مرحلة التزهير لضمان قدر أفضل لنمو حبوب اللقاح ولضمان كفائة عملية التخصيب 
   والتلقيح وعقد أفضل . 

* أثناء عملية العقد وبعدها لضمان معدل نمو أفضل للخاليا واألنسجة الذي يؤثر الزنك فيها بإيجابية . 
   وللثمار وزيادة تالحمها مع النبات . وزيادة نسبة العقد من خالل توفير أحماض أمنية بشكل أفضل 

   بفضل الزنك والتمثيل الضوئي والغذائي ألهميته لمادة الكلوروفيل .
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