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کالمکس الترا یک فرموالسیون منحصر به فرد 
ـی هایی اســت که به  حــاوی کلســیم و افزودـن
عنــوان یــک راه انداز پمپ، باعث می شــود از 
انتقــال موثــر کلســیم به ســلول هــای گیاهی 
حتی در دوره های رشــدی با متابولیسم پایین 
اطمینان حاصل شــود. افزایش کلسیم در برگ 
و میوه باعث افزایش ماندگاری و کاهش خطر 
آســیب هــای فیزیـکـی و همچنیــن انعطــاف 
بیشــتر در برابر تجزیه فیزیولوژیک می گردد.
کلســیم یک عضو اصلی ساخت دیواره سلولی 
و غشــاء هــا اســت. کلســیم در ســاختار تیغه 
میانی ســلول ها و بافت گیاهی، در ترکیبی به 
نــام پکتات کلســیم وجود دارد و تــا زمانی که 
مقــدار آن بــه انــدازه کاـفـی باشــد از تخریــب 
دیواره پکتینی جلوگیری می شــود. محدودیت 
در دسترســی به کلســیم به شــدت بر تقسیم 
سلولی اثر منفی گذاشته و پایداری و نفوذپذیری 
دیــواره ســلولی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.                  
میوه هایی که کلسیم باالیی دارند بهتر می توانند 
حمل و نقل شــوند. حداقل ۶۰ درصد کلسیم در 
گیاهــان در دیــواره ســلولی قرار دارد. کلســیم 
موجود در دیواره ســلولی از ســلول ها در مقابل 
میکــروب  هاـیـی که تــالش دارند با شکســتن 
دیــواره، وارد ســلول شــوند محافظــت می کند. 
همچنین کلســیم باعث انقباض سطوح غشاء 
ســلولی مــی  شــود کــه در نتیجــه ســلول آب 

کمتــری از دســت مــی  دهد. افزایــش محتوای 
و  میــوه  مانــدگاری  افزایــش  میــوه،  کلســیم 
مقاومت در برابر بیماری های فیزیولوژیک مانند 
شــکاف یا تــرک در میوه، ســوختگی مغز کاهو، 
لکــه تلخــی در ســیب و پوســیدگی گلــگاه در                 

گوجه فرنگی را در پی دارد.

کلســیم، یــک عنصر غیــر متحرک اســت که با 
حرکت آب در فرایند تعرق جا به جا می شود. در 
نتیجــه زمانی که روزنــه های گیاه به هر دلیلی 
بســته شــود و میزان تعرق کاهش یابد، میزان 
کلســیم جذب شــده هــم کاهش مــی یابد. به 
همیــن علت این ماده در درون بافت  ها انتقال 
کندی دارد. بنابراین باید به صورت پیوســته در 
دســترس گیاه قرار بگیرد. از آنجا که کلسیم از 
بــرگ  های پیر به برگ  های جدید و نوک ســاقه 
انتقال نمی یابد؛ محلول پاشی منظم کلسیم بر 
روی بــرگ هــا و میــوه هــا بهتریــن راهــکار برای 
رساندن کلسیم به میوه های در حال رشد است. 
بــا این حــال، در اغلب موارد محلول پاشــی های 
کلسیم علی رغم دوز های باال، کارایی کافی ندارند.
کالمکــس الترا یک سوسپانســیون غیــر آلی از 
کلسیم و نسبت متعادلی از نیتروژن، منیزیم و 
 ebaTM ریز مغذی ها اســت که بــا افزودنی های
ســاخته شــده تا به طور قابل مالحظه ای جذب 

کلسیم را افزایش دهد.  
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کالمکس الترا  برای  استفاده  به صورت  محلول پاشی  
روی بــرگ طراـحـی شــده و قابلیت اســتفاده روی 

اغلب گیاهان را دارد. 
جهت تهیه محلول باید ابتدا مخزن سمپاش را تا 
نیمــه از آب پر کنید. ســپس مقدار مــورد نیاز از 
کالمکس الترا را در حالی که همزن ســمپاش کار 
می کند به آن بیافزایید. بعد مابقی آب را اضافه 

نموده و محلول پاشی را آغاز نمایید.

اولین بار در مرحله صورتی شدن جوانه ها و به دنبال  آن در زمان ریزش گلبرگ ها ۳-۳۰۰۱-۱۰۰سیب
و آغاز تشکیل میوه و سپس با فواصل ۱۴ تا ٢١ روز تا برداشت

کاربرد های هفتگی بعد از خاک دهی و کاربرد های متعدد در دوران تنش گرمایی

دو کاربرد بعد از شروع نمو میوه، با فواصل ١۰ تا ١۴ روز۲-۲۰۰١-١۰۰مرکبات و انبه

٢ تا ٣ کاربرد در دوران نمو میوه با فواصل ١۰ تا ١۴ روز۲-۲۰۰١-١۰۰انگور

۲-۲۰۰١-١۰۰سیب زمینی

دوز نیم لیتر در هکتار با فواصل ٧ روز و دوز ١ لیتر در هکتار با فواصل ١۴ روز از 
زمان گل دهی تا پایان فصل ١-۱۰۰۰/۵-۵۰توت فرنگی

٣ تا ۴ کاربرد شروع از ۶ تا ۸ هفته قبل از برداشت. با فواصل ١۴ تا ٢١ روز
جهت جلوگیری از شکاف برداشتن آلبالو و آلو ٣-٣۰۰١-١۰۰درختان میوه

٣ تا ۶ کاربرد در دوران رشد میوه با فواصل ١۰ تا ١۴ روز برای جلوگیری از پوسیدگی 
گلگاه و همچنین بزرگ شدن میوه ١۰۰-٣۰۰٣-١

١۰۰-۲۰۰١-۲
۴ تا ۶ کاربرد. اولین بار کمی قبل از تشکیل مغز

برای کاهش ســیاه شــدن مغز در بروکلی و جوانه های بروکسل، کاهش 
سوختگی مغز در کاهو، کلم و گل کلم

ســبزیجات فضــای باز، 
کاهو و سبزیجات برگی 

خیــار، فرنـگـی،  گوجــه 
ـی و خربــزه فلفــل، طالـب

از زمان گل دهی تا پایان فصل، با فواصل ١۴ روز. دوز باالتر برای گیاهان بزرگ تر ۲-۲۰۰۱-۱۰۰انواع توت ها ( رزبری، کرنبری و ...)
یا وقتی که رشد گیاه سریع است


