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 شرکت آسر تجارت پارسیان

  .نیتروژن مخلوط با اسیدهای آمینه و پپتیدهای طبیعی است %  5/4کلسیم و%  8مايع ارگانیک شامل کود  

    :   W / W  یـوزن  دـدرصـه بیبات ـرکـت  

 نیتروژن آلی
نیتروژن آلی 
 محلول در آب

 اکسید کلسیم کربن آلی
مجموع 

 اسیدهای آمینه
 PHمقدار  چگالی

5/4% 5/4% 55% 8% 88% 85/5   kg/li 6/6 

 
 مـیـزان   اسـیدهـای  آمینه  در يکـصـد گـرم    :  

85/5 82/0 هیستیدين  68/2 تیروزين  04/0 پرولین  55/0 سیستئین  59/8 لوسین   آالنین 

45/0 85/0 ايزولوسین  25/0 ترئونین  56/0 سرين   

فنیل 
 آالنین

82/0 45/5 لیزين   
 آرژنین

62/0 85/8 والین   

هیدروکسی 
 پروالين

50/6  

اسید  
 گلیسین

95/8  

اسید 
 گلوتامیک

88/0 65/5 متیونین   

اسید 
 اسپارتیک

 
  ويـژگـي هـای  آمینو اسپرينت کلسیم   : 

  . طول مدت انبارداری نگهداری میوه در افزايش کیفیت و عمر -
  . استحکام و مقاومت بافتهای گیاهی در برابر صدمات مکانیکی ، شکستگی و آفات و بیماريها  -
 :ی از بروز اختالالت فیزيولوژيکی ناشی از کمبود کلسیم شامل موارد ذيل جلوگیر -
 ( Blossom end Rot)  و هندوانه گوجه فرنگی ، خیار ، فلفلدر  گاه پوسیدگی گل -
 ( Cracking)  ترک خوردگی میوه در هلو ، شلیل ، گیالس ، انگور  -
 (  Scald) اسکالد (  Water core)  ، آبگزيدگی(  Core Browning) مرکزی  قهوه ای شدن -
 در سیب ( Bitter Pit)  لکه تلخی ،(  Break down) لهیدگی يا آردی شدن  -
 ،  ( Tip Burn)  برگ کاهو نوک سوختگی در -

          
 :   ی   ـرگـرد بـاربـدر  ک  کلسیمآمینو اسپرينت د ـوايـف    

 .ی تقسیم سلولی ، در میزان جذب کلسیم تاثیر چشمگیری دارد به دلیل وجود اسیدهای آمینه و نقش آن در تحريک پذير      
 :ی  ـاکـرد  خـاربـدر  ک  کلسیمد  آمینو اسپرينت ـوايـف    

         . ند ها به خوبی در خاک نفوذ می کندر اين حالت ريشه . سله بستن رها می سازد و بخشی از کلسیم به جای مولکولهای سديم در خاک نشسته و خاک را از شوری زياد  
 . زمینهای شور می گردد تفاده از آمینو اسپرينت کلسیم با توجه به دارا بودن کلسیم و آمینو اسیدها سبب بهبود ساختمان خاک و نهايتا رشد بهتر گیاه ، حتی در اس

  : رف  ـصـه مـقـريـط      
 .را به آرامی  داخل مخزن بريزيد ينتآمینو اسپربرای تهیه محلول ابتدا آب را داخل مخزن بريزيد سپس   (  5
 مخلوط کنید تا محلول يکنواخت بدست آيد   (8
 .برای جلوگیری از ايجاد کف از هم زدن تدريجي استفاده شود . به دلیل ارگانیک بودن محصول ممکن است کف ايجاد گردد   ( 2
 دقیقه بعد ازآن  از آب برای پاکسازی لوله های آبیاری 55تا  50ستفاده گردد و سپس توصیه می گردد که اين محصول در آخرين مرحله از آبیاری قطره ای ا  ( 4

 .قطره ای  استفاده گردد      
  

 

 



Aminosprint® Calcio 
 یمـسـکل پرینتـینواسـایع آمـود مـک        

  2، طبقه دوم واحد 202دی جنوبی، پالک خیابان سع -تهران 
   33522933 تلفکس   ، 33522330 - 33522933: تلفن 

www.asertd.com         info@asertd.com  
 

 

 شرکت آسر تجارت پارسیان

   :  رفـصـوه مـحـدار و نـقـم
 

 درختان میوه

 محلول پاشی
گرم   -میلی لیتر 

 لیترآب500در

 کاربرد خاکی
 هکتار/ لیتر

 
 زمان مصرف

 
 دفعات مصرف

 2 – 8 رسیدن میوه شروع قبل از گلدهی تا 20 500      400 (به  ، گالبی ،سیب )دانه دارها  
 2 – 8 قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه 85 450      250 (آلبالو ،هلو  آلو ،) هسته دارها 

 2 – 8 قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه 20 500     400 انگور و کیوی
 2 – 8 گلدهی تا شروع رسیدن میوه قبل از 20 500     400 زيتون

 2 – 8 قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه 40 250   -  200 مرکبات

 
 

 محصوالت زراعی

 محلول پاشی
گرم   -میلی لیتر 

 لیترآب500در

 کاربرد خاکی
 هکتار/ لیتر

 
 زمان مصرف

 
 دفعات مصرف

 4 – 8 از مرحله پنجه زدن مخلوط با علف کشها 80 400   _  200 غالت
 2 – 8 بعد از دوبرگی تا قبل از گلدهی 80 400  _   200 حبوبات

 2 – 8 قبل از برداشت/ بعد از نشاء  20 400   _  200 فلفل ، بادمجان ، گوجه 
 2 – 8 قبل از برداشت/ بعد از نشاء  20 400   _  200 خیار کدو سبز ،

 2 – 8 شتقبل از بردا/ بعد از نشاء  25 450   -  250 هندوانه
 2 – 8 قبل از برداشت/ بعد از نشاء  85 400   -  200 خربزه

 4 – 2 قبل از برداشت/ بعد از نشاء  40 500   -  400 توت فرنگی

  :م  ـهـات مـکـن                 
 .در چند نوبت انجام گردد(اسید آمینه)ويان برای جلوگیری از بروز عوارضی مثل لهیدگی و حفظ سفتی بافت میوه، محلول پاشی کلسیم بعالوه يک ماده م

 .ماه قبل برداشت میوه انجام گردد 5 هفته پس از گلدهی و آخرين مرحله  4بهترين زمان مصرف و مرحله اول محلول پاشی 
 .دارد مدت اهمیت زيادی  خاطر نگهداری طوالنین عنصر به ويژه در سیب و گالبی به حضور اي. کلسیم مهمترين عنصر تعیین کننده کیفیت میوه است 

 .باشد % 8يد بیش از اجهت اجتناب از ناهنجاری های مرتبط با کلسیم میزان ازت برگ سیب نب
 .باشد  50بر اساس وزن گوشت میوه کمتر از   N/CAبرای جلوگیری از بیماريهای فیزيولوژيکی سیب نسبت 

افی را بخصوص در اواخر رشد میوه و رسیدن آن در اختیار درختان قرار داد زيرا کلسیم از تنش آبی شديد در دوران رشد میوه ها خودداری کرده و آب ک
 .توسط آب از درخت به طرف برگها و میوه حرکت می کند 

 -  سـازگـاري  :
. کش های مسی و روغنهای معدنی قارچ ،ترکیبات قلیايی  با بیشتر کودها و علف کش ها و حشره کش ها و قارچ کش ها قابل اختالط است بجز  آمینو اسپرينت   
بنابراين در زمان برداشت می توان ازآن استفاده کرد و هیچ و برای محیط زيست هیچ خطری ندارد ، با اکو سیستم های مختلف سازگار است  اسپرينتآمینو  -  

. پس مانده ای ندارد       
. در مقیاس کوچکتر آزمايش نموده و در صورت موفقیت در سطح وسیع مصرف نمايید جهت اختالط اين کود با سموم قبل از استفاده در سطح وسیع ابتدا -  
.برروی ريشه گیاه  اجتناب گردد  اسپرينتاز تماس مستقیم آمینو  -  
. ه محلول پاشی ننمايددهی اقدام ب هرگز در زمان گل -  
. درجه حرارت باال اجتناب کنیدبه خوبی آنرا تکان دهید و از نگهداری در  اسپرينت قبل از کاربرد آمینو  -  
 
 

 لیتری 5گالن  / بطری يک لیتری  : بسته بندی   مايع       سوسپانسیون  : فرموالسیون 
                              (کیلوئی6)                                               ايتالیا  FOMETمحصول 

                                                                                      
  


