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همــواره همــه شــرایط مطلــوب رشــد بــرای گیاهــان 
فراهــم نیســت و آنهــا در طــول دوران رشــد و نمــو 
خــود بــا شــرایط نامســاعد محیطــی اعــم از زنــده 
و غیــر زنــده مواجــه هســتند. اغلــب گیاهــان بــر 
اســاس تکامــل یــاد گرفتــه انــد کــه چگونــه بــا ایــن 
شــرایط برخــورد کــرده و در میــان محــدوده ای از ایــن 
تغییــرات ایســتادگی کــرده و  بقــاء خــود را تضمیــن 
ــی کــه بشــر  ــد. گیاهــان زراعــی و ســایر گیاهان کنن
ــرد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی  از آنهــا بهــره می ب
نیســتند. امــا همــه ایــن مکانیســم ها منجــر بــه 
کاهــش تولیــد یــا عملکــرد گیاهــان کــه هــدف 
اصـلـی انســان از پــرورش آنهــا اســت می گردنــد. 

کشــاورزی  علــوم  متخصصیــن  اســت  ـی  مدـت
گیــاه  آماده کــردن  بــا  می تواننــد  دریافته انــد 
انجــام  ـی  حـت یــا  تنــش زا  شــرایط  وقــوع  از  قبــل 
تیمارهایــی پــس از وقــوع تنــش از کاهــش عملکــرد 
جلوگیــری کننــد. یـکـی از ابزار هایــی کــه بــه ایــن 
منظــور اســتفاده می گــردد عصاره هــای جلبک هــای 

هســتند.  دریایــی 
گیاهــان  از  بزرـگـی  رده  دریایــی  جلبک هــای 
از  وســیعی  طیــف  شــامل  و  هســتند  پرســلولی 
 ... و  ســبز  ای،  قهــوه  قرمــز،  هــای  جلبــک  انــواع 
هــای  جلبــک  اغلــب  مشــترک  فصــل  می شــوند. 
دریایــی وجــود پلی ســاکاریدی بــه نــام آلجینیــک 
اســید در ســلول های آنهــا اســت کــه در گیاهــان 
دریایــی  جلبک هــای  نــدارد.  وجــود  خشــکی  روی 
عــاوه بر اینکــه زیســتگاه مناســبی بــرای موجــودات 
ــع،  ــی در صنای ــای مختلف ــی هســتند کاربرد ه دریای

دارنــد.  و کشــاورزی  تغذیــه 
جلبک هایــی کــه امــروزه در کشــاورزی مــورد توجــه 

نیمکــره  ســرد  آب هــای  در  بیشــتر  قرار گرفته انــد 
شــمالی مــی روینــد و چنانچــه بــه درســتی اســتخراج 
و عصاره گیــری شــوند محرک هــای رشــد و  مــواد 
ضــد تنــش موجــود در آنهــا بــه خوبــی حفظ شــده و 

در کشــاورزی قابــل اســتفاده خواهــد بــود. 
ســی اســتار اف امکــس یــک کــود حــاوی عصــاره 
دارای  بالتبــع  و  اســت  دریایــی  جلبــک  غلیــظ 
ــک اســید  ــی اســت. آلجینی ــک اســید باالی آلجینی
صنایــع  در  و  بــوده  آب دوســت  مولکــول  یــک 
ــه و کشــاورزی از  ــد داروســازی، تغذی ــف مانن مختل
آن اســتفاده می شــود. ایــن مــاده در برخــورد بــا آب 
ـی بــرای  بــه صــورت ژل درآمــده و بــه عنــوان عامـل
میکرو کپســول کــردن اســتفاده می شــود. لــذا در 
صــورت اســتفاده بــا کود هــا می توانــد کارایــی آنهــا 

را افزایــش دهــد.

جلبک عنصر
دریایی

90درصد حجمی



Omex Seastar-F
w w w . d k f k . i r ســــی استار اف  امـــکــس

محصول
میزان مصرف

توضیحات
لیتر در هکتار

4 بار تکرار در دوران رشد با فواصل 15 روز2-1درختان میوه دانه دار، هسته دار، انگور و مرکبات

دز بیشتر در 28 روز پس از جوانه زنی2-1سیب زمینی
دز کمتر 10 روز پس از آن

در مرحله 8-4 برگی و تکرار در 21 روز بعد1چغندر قند

در دوران رشد اولیه و تکرار 21-14 روز بعد1هویج

یک تا دو هفته پس از انتقال نشاء1-0.5سبزیجات برگی

پس از جوانه زنی3-2لوبیا، نخود

14-10 روز پس از انتقال نشاء1.5-1گوجه فرنگی، خیار
تکرار 4-3 بار با فواصل سه هفته

14- 10 روز پس از انتقال نشاء1.5-1ملون و هندوانه

حداکثر 3 بار در فصل1-0.5گیاهان زینتی

در دوران رشد اولیه و تکرار 21-14 روز بعد1پیاز

ــده شــرکت  ــال نماینــــــ رویــــــ
امکــس انگلســــتان در ایـــران

دفتر مرکزی:
تهــــــران، خیابــان بهشــتی، خیابــان مفتـــــــح،  

خیابــان نقــــدی، پــــــاک 40 
تلفن:                           88502020 - 021 

کاربرد:
ســی اســتار اف امکــس بــه صــورت محلــول پاشــی 
یــا همــراه بــا آبیــاری مصــرف شــده و گیــاه را در برابــر 
تنش هــای زنــده و غیــر زنــده مقاوم تــر می کنــد. 
کاربــرد ســی اســتار اف ضمــن افزایــش تحمــل گیــاه 
نســبت بــه  تنش هایــی ماننــد دمــای بــاال، خشــکی، 
بیماری هــا و شــرایط نامســاعد خــاک باعــث افزایــش 
محصــوالت  اغلــب  در  عملکــرد  و  ریشــه  رشــد 
ـی می شــود. گیاهچه هــای تــازه  کشــاورزی و زینـت
روئیــده و نشــاء ها بســیار بیشــتر از ســایر مراحــل در 
ــاال، شــرایط  ــد دما هــای ب خطــر شــرایط تنــش زا مانن
قــرار  بیماری هــا  و  دســترس  در  رطوبــت   ، خــاک 
دارنــد. از ایــن رو، بیشــترین مصــرف جلبــک دریایــی 

ــود.  ــده می ش ــا دی در آنه
در  یــا  تنهایــی  بــه  می تــوان  را  اف  اســتار  ســی 
ترکیــب بــا ســایر کود هــا و آفت کش هــا بــه کاربــرد. 
در صــورت نیــاز بــه اختــاط ســی اســتار اف بــا ســایر 
مــواد بــا کارشناســان شــرکت مشــورت یــا در ســطح 

کوچکــی آزمایــش انجــام دهیــد. 


