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کلســیم یک عضو اصلی ســاخت دیواره ســلولی و غشــاء 
هــا اســت. کلســیم در ســاختمان تیغــه میانــی ســلول ها 
و بافــت گیاهــی در ترکیبــی بــه نــام پکتــات کلســیم 
وجــود دارد و تــا زمانــی کــه مقــدار آن بــه انــدازه کافــی 
ــی جلوگیــری می شــود.  ــواره پکتین باشــد از تخریــب دی
محدودیــت در دسترســی بــه کلســیم بــه شــدت بــر 
و  پایــداری  و  گذاشــته  منفــی  اثــر  ســلولی  تقســیم 
نفوذپذیــری دیــواره ســلولی را تحــت تاثیــر قــرار مــی 
دهــد. میوه هایــی کــه کلســیم باالیــی دارنــد بهتــر مــی 
ــد حمــل و نقــل شــوند. حداقــل ۶۰ درصــد کلســیم  توانن
در گیاهــان در دیــواره ســلولی قــرار دارد. کلســیم موجــود 
در دیــواره ســلولی از ســلول ها در مقابــل میکروب هایــی 
کــه تــاش دارنــد بــا شگســتن دیــواره وارد ســلول شــوند 
را ممانعــت می کنــد. همچنیــن کلســیم باعــث انقبــاض 
ــه ســلول  ــه در نتیج ســطوح غشــاء ســلولی می شــود ک
محتــوای  می دهد.افزایــش  دســت  از  کمتــری  آب 
ــت  ــوه و مقاوم ــدگاری می ــش  مان ــوه ،افزای ــیم می کلس
در برابــر بیمــاری هــای فیزیولوژیــک ماننــد لکــه تلخــی و 

ــی دارد. ــگاه را در پ ــیدگی گل پوس
کلســیم، یــک عنصــر غیــر متحــرک اســت کــه بــا حرکــت 
آب در فراینــد تعــرق جــا بــه جــا می شــود. در نتیجــه 
زمانــی کــه گیــاه بــه هــر دلیـلـی روزنــه هــا را ببنــدد و 
میــزان تعــرق کاهــش یابــد، میــزان کلســیم جــذب شــده 
ــه ایــن خاطــر کــه ایــن مــاده  ــد. ب هــم کاهــش مــی یاب
ــن  ــدی اســت بنابرای ــه کن ــش ب در درون بافت هــا انتقال
بایــد بــه صــورت پیوســته در دســترس گیــاه قــرار بگیــرد. 
کلســیم از برگ هــای پیــر بــه برگ هــای جدیــد و نــوک 
ســاقه انتقــال نمــی یابــد. لــذا محلــول پاشــی منظــم  
کلســیم بــر روی بــرگ هــا و میــوه هــا بهتریــن راه بــرای 
ــه میــوه هــای در حــال رشــد اســت.  رســاندن کلســیم ب
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ــه  ــه از کالمکــس اســت ک ــود یافت کــب  فرموالســیونی بهب
ــرای گل دهــی بهتــر و  ــذا از آن ب ــور بیشــتری دارد. ل مقــدار ب

جهــت فــروت ســت مــی تــوان اســتفاده کــرد. 
اســتحکام میــوه، رنــگ گیــری بهتــر و افزایــش تحمــل در برابــر 

تنــش هــای محیطــی از نتایــج کاربــرد کــب مــی باشــند. 
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محصول

میزان مصرف

توضیحات میلی لیتر در 

100 لیتر آب
لیتر در هکتار

6 تا 12 کاربرد از گلدهی ) بویژه در دوران تنش گرمایی(3-4۰۰2-25۰خربزه، فلفل، گوجه فرنگی

6 تا 10 کاربرد از گلدهی ) بویژه در دوران تنش گرمایی(3-4۰۰2-25۰هندوانه، خیار، کدو، طالبی

4 تا 6 کاربرد، ضروع قبل از تشکیل سر4002.5کلم، گل کلم، کاهو

کاربرد هفتگی4002کرفس

در تمام مراحل رشد1501گیاهان زینتی

کاربرد ماهانه4-5003آووکادو

بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ ها3-4002-250درختان میوه

ــده شــرکت  ــال نماینــــــ رویــــــ
امکــس انگلســــتان در ایـــران

دفتر مرکزی:
تهــــــران، خیابــان بهشــتی، خیابــان مفتـــــــح،  

خیابــان نقــــدی، پــــــاک 40 
تلفن:                           88502020 - 021 

کاربرد: 
ــر  ــول پاشــی ب ــه صــورت محل ــرای اســتفاده ب کــب ب
روی بــرگ طراحــی شــده و قابلیــت اســتفاده بــر روی 

ــان را دارد.  ــب گیاه اغل
جهــت تهیــه محلــول بایســتی ابتــدا مخزن ســمپاش 
را تــا نیمــه از آب پــر کنیــد . ســپس مقــدار مــورد نیاز 
از کــب را در حالــی کــه همــزن ســمپاش کار مــی کنــد 
بــه آن بیافزاییــد.  بعــد مابقــی آب را اضافــه نمــوده 

و محلــول پاشــی را آغــاز نماییــد. 


