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پیش گفتار

ش کشاورزی باوجود تنوع زیاد رد بازار کشور و نیز متفاوت بودن 
بخ

محصوالت مورد مصرف رد 
با توجه هب نیاز عمده کشاورزان هب استفاده از کوداه و 

ش کشاورزی اریان عززی 
بخ

محصوالت رایج رد بازار، رب آن شدیم ات با استعانت از خداوند متعال گامی بلند رد جهت رفع نیازاهی 
کیفیت این 

ربداریم. 

مجرب،  متخصصین 
از  با ربخورداری  مشهد   فردوسی  گاه  دانش مرکز رشد  فناور  از واحد اهی  فناور  کشاورزی خوهش رپوران زیست  گروه تحقیقات 

تجهیزات پیشرفته از سال 1392 تحقیقات خود را هب جهت تولید کوداهی زیستی  و شیمیایی شروع کرده است. این شرکت مفتخر 
دانش روز و 

ش اهی زیادی از کشور اریان توانسته میکروارگانیسم اهی مفیدی را با توانمندی باال جداسازی کرده 
بخ

است اعالم دارد که با ربرسی نموهن اهی خاک از 

و هم اکنون اقدام هب تولید صنعتی آن اه نموده ایم. 

همچنین احیاء  آهن 
محصوالتی چون کوداهی زیستی که تواانیی تثبیت نیتروژن هوا، تجزهی فسفات خاک، تجزهی پتاسیم خاک، اکسید گوگرد و 

رد این مسیر 

همچنین این گروه تحقیقاتی با ایجاد دانش تولید کوداهی سوسپانسیون شده شیمیایی ربای اولین بار رد کشور با شروع تولید از سال 1395با مجوز 
رادارند. 

هستیم 
وزارت صنایع و معادن اریان رد زمره شرکت اهی دانش بنیان زری نظر معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری  قرار گرفت. مفتخر 

محصوالت خود باشیم.
که رد اواخر سال 1395موفق هب ردیافت اتییدات مؤسسه آب و خاک ربای 

ش ردیچه ای جدید 
بخ

ش نهاده اهی کشاورزی و ایجاد گروه اهی دانش بنیان رد عرصه تولید رد این 
بخ

همچنین با ایجاد دانش اهی فنی متعدد رد 
این گروه 

محصوالت رد کلیه کشت اهی باغی، زراعی و گلخاهن ای اقبلیت مصرف دارد. این 
ش کشاورزی گشوده است. این 

بخ
ش تولید و آموزش 

بخ
رد 

گاه آموزشی هب جهت افزایش سطح علمی  محصوالت تولیدی خود را با بهترین کیفیت رد اختیار کشاورزان قرار دهد. ایجاد یک اپی
شرکت افتخار دارد 

ش 
بخ

کشاورزان از اهداف زبرگ این گروه تحقیقاتی هست که قدم اهی اولیه آن ربداشته شده و امید است رد آینده زندیک شاهد شکوافیی 

زبرگ آموزشی این شرکت دانش بنیان رد عرصه آموزش و خدمت رسانی هب این صنعت مهم باشیم.

مـــرکز رشــــد دانشــــگاه فـــردوســــی مشهد رشکت دانش بنـیان خوشـــه پروران زیســـت فناور
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دایان نیتروباکتر 
محصول فوق از باکتری های بومی تثبیت کننده نیتروژن تولید شده است. 

اصلی  عاملیت  به  میتوان  نیتروژن  عنصر  مهم  های  نقش  از 
تشکیل  سلولی،  تمایز  و  رشد  ها،  پروتئین  سنتز  و  تولید 
اشاره کرد. در گیاهان  عملکرد(  و  )رشد  آن،  توسعه  و  یشه  ر

اين  و  شده  محسوب  گیاهان  رشد  کننده  محدود  غذايی  عامل  مهمترين  عنوان  به  نیتروژن  کمبود 

امروزه  دارد.  اساسي  نقش  کوآنزيم ها  و  کلروفیل  ها،  پروتئین  آمینه،  اسیدهاي  ساخت  در  عنصر 

مصرف  طرفی  از  است.  ازته  شیمیايی  کودهای  مصرف  به  وابسته  کامالً  کشاورزی  محصوالت  تولیدات 

توازن  و  تعادل  رفتن  بین  از  خاک،  ساختمان  تخريب  به  منجر  کیفیت  بی  ازته  کودهای  رويه  بی 

عناصر  جذب  و  حاللیت  در  اختالل  و  آب  نگهداری  ظرفیت  کاهش  خاک،  پذيری  نفوذ  کاهش  عناصر، 

منگنز  و  آهن ، مس   روي ،  مانند  کمیاب   عناصر  و جذب  دسترسي   قابلیت   آن،  بر  عالوه  می شود.  غذايی 

قسمتی  تامین  و  ازته  شیمیايی  کودهای  مصرف  کاهش  امروزه  يافت.  خواهد  کاهش  گیاه  توسط  نیز 

است.  شده  شناخته  حل  راه  بهترين  عنوان  به  میکروارگانیسم ها  طريق  از  گیاهان  نیتروژنی  نیاز  از 

میکروارگانیسم های تثبیت کننده )Nitrogen Fixing Bacteria( نیتروژن موجود در اتمسفر را تثبیت کرده 

و در دسترس گیاه قرار می دهند. اين میکروارگانیسم ها همچنین با تولید فیتوهورمون ها، سنتز اسیدهای 

و  ها  تنش  انواع  به  گیاه  مقاومت  افزايش  عملکرد،  افزايش  نمو،  و  رشد  بهبود  باعث  ها  قارچ کش  و  آلی 

شرايط  با  و  بوده  بومی  میکروارگانیسم های  حاوی  تلقیح  مايه  اين  می شوند.   خاک   pH کنترل  همچنین 

اقلیمی و خاک های کشور سازگاری دارد. اين محصول برای استفاده در باغات و مزارع توصیه می شود.

Nitro-Bacter DAYAN



پاییزه  های  کشت  در 
های  کشت  در  و  سرما  گذشت  از  بعد 
آبی بهاره بعد از سبز شدن گیاهان برای 
نیاز است.  باالیی  نیتروژن  شروع رشد، 
یا  و  اوره  مانند  معدنی  نیتروژن  مصرف 
کیلو   100 مقدار  به  آمونیوم  سولفات 
در  اختالل  از  جلوگیری   برای  در هکتار  
پیشنهاد  محصول  این  کنار  در  گیاه  رشد 

می شود. 

مطالب الزم برای مصرف کننده
نیتروژن  تأمین  برای  محصول  اين 
نحوه  تولید شده است.  گیاه  برای  الزم 
محصول  اين  توسط  نیتروژن  تولید 
باشد  می  زی  آزاد  های  باکتری  فعالیت 
فرم  به  را  هوا  در  موجود  نیتروژن  که 
تبديل  گیاه  برای  معدنی  و  جذب  قابل 

می کند.
توانايی  به  توجه  با  محصول  اين 
برای  آن  در  استفاده  مورد  های  سويه 
يا  آهن  مصرف  از  قبل  آهن  احیاء 
همزمانی مصرف مورد استفاده قرار می 

گیرد.
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
استفاده  مصرف،  بروشور  يا  کارشناس 

نمايید.
مزایا

اين محصول  سويه های منتخب در 
در کنار فعالیت اصلی خود  توانايی احیاء 
آزاد  همچنین  و  خاک  در  موجود  آهن 
دسترس  قابل  غیر  ديگر  عناصر  سازی 

را نیز دارند. مجموعه ای از سويه های

Azotobacter sp.
Azospirillum sp.
Bacillus sp.

عملکرد  افزايش  برای  ايران  بومی 
باالی محصول مورد استفاده قرار گرفته 

است.

مصرف  شرایط 
فاصله  بودن  طوالنی  صورت  در 
بین آبیاری های اول در مرحله رشد، 
هم  با  میتوان  را  زيستی  کودهای 

ترکیب و در يک مخزن استفاده کرد.
آبیاری  بین  در صورتی که فاصله 
باشد  روز  هفت  از  قبل  و  کوتاه  ها 
را  زيستی  کودهای  می شود  پیشنهاد 

جدا از يکديگر مصرف کرد.
در روش بذر مال بايد توجه داشت 
که مقدار يک لیتر از اين محصول را 
با 10 لیتر آب رقیق کرده و سپس بر 
روی توده ای از بذر مصرفی برای هر 

هکتار استفاده شود.
در زمان تزريق محصوالت زيستی 
درصد   20 ابتدا  داشت  توجه  بايد 
و  باشد  شده  انجام  مزرعه  آبیاری 
سپس تزريق محصوالت زيستی انجام 

گیرد. 

شرح                                                     میزان مصرف
زراعت .......................... 5 لیتر در هکتار 

باغات  .......................... 3 تا 4 لیتر در هکتار
بذرمال .......................... یک لیتر به ازای بذر  مصرفی در هکتار

تک درخت ....................... 10 تا 15 سی سی )میلی لیتر(

توجه: در صورت صالحدید کارشناس این میزان میتواند کاهش و یا افزایش پیدا کند.

این محصول قابلیت مصرف حتی در مقادیر بسیار باالتری نیز دارد اما بهتر است 

میزان مصرف باال در طول زمان تقسیم و مصرف شود.  2

میزان و مقدار مصرف
دلیل  به  مزارع  در  زراعت: 
جمعیت  کمبود  آلی،  مواد  فقر 
در  مفید  های  میکروارگانیسم 
در  گیاهی  جامعه  کثرت  و  خاک 
در  لیتر   5 حداقل  سطح  واحد 

شود. می  پیشنهاد  هکتار 
لیتر   4 تا   3 بین  باغات  در  باغات: 

شود.  می  پیشنهاد  هکتار  در 
بايد  مال  بذر  روش  در  بذرمال: 
لیتر  يک  مقدار  که  داشت  توجه 
آب  لیتر   10 با  را  محصول  اين  از 
توده  روی  بر  سپس  و  کرده  رقیق 
هکتار  هر  برای  مصرفی  بذر  از  ای 

شود. بذرمال 
از  بعد  شالیزار  در  شالیزارها: 
لیتر   5 مصرف  محصول  برداشت 
زيستی  محصوالت  اين  هکتار  در 
شروع  از  قبل  تا  شود  می  پیشنهاد 
و  تثبیت  موجب  بعد  سال  کشت 
شود.   خاک  در  نیتروژن  فراهمی 

مصرف  صورت  در  درخت:  تک 
توان  می  درخت  تک  هر  برای 
اين  از  سی  سی   15 تا   10 مقدار 
حل  آب  لیتر   20 در  را  محصول 
آبیاری  محل  در  سپس  و  کرده 
داد. قرار  استفاده  مورد  ها  ريشه 



مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
باغات و زراعت پیشنهاد نمی شود. در 
صورت مصرف موجبات ريزش گل و يا 
تداخل در انجام عملیات تشکیل میوه 

و دانه خواهد شد.

شرایط نگهداری
اين محصول به دلیل ماهیت زنده 
بودن باکتری ها نبايد در شرايط تنش 
بندان  يخ  و  شديد  گرماهای  چون  زا 
قرار گیرد. بهترين دما برای نگهداری 
طوالنی مدت اين محصول بین 6 تا 10 

درجه می باشد.
محصول فوق را در سايه و دور از 

نور خورشید نگهداری کنید.
باز  بطری  درب  مصرف  از  قبل  تا 
تا  درب  شدن  باز  صورت  در  نشود. 
قبل از 10 روز مصرف و يا در صورت 
درجه  تا 10   6 دمای  در  عدم مصرف 

نگهداری شود.
و  گاز  ايجاد  مشاهده  صورت  در 
تورم درب بطری را به آرامی، کمی باز 
فعالیت  شود.  خارج  گاز  اين  تا  کرده 
باالی اين باکتری ها در فضاهای بسته 

تولید گاز می کند.

مصرف در دوران رشد گیاه 
و پر شدن میوه و دانه

اين  در  محصول  اين  از  استفاده 
مانعی  زراعت  بخش  برای  دوران 
ندارد. در دوره رشد و پر شدن دانه، 
اين محصول نیتروژن مورد نیاز برای 
مصرف را تأمین کرده و موجب بهبود 
رشد و در نهايت افزايش عملکرد در 

گیاه زراعی می شود.
که  صورتی  در  باغات  بخش  برای 
در  ابتدای فصل مصرف نشده باشد  

امکان مصرف وجود دارد. 

عوارض جانبی
به  است  ممکن  محصول  هر 
باعث  مطلوب،  گذاری  اثر  موازات 
بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود. 
ماهیت محصول  از  اين عوارض  البته 
نبوده بلکه بايد به پیشینه زمین مورد 
مصرف  يا  و  اجرايی  شرايط  و  کشت 
کودهايی که در گذشته توسط کشاورز 
انجام شده توجه کرد. اگر چه تا کنون 
مشاهده  محصول  اين  از  عوارضی 
نشده است. در صورت مشاهده حتما 
با کارشناسان شرکت و يا متخصصین 

اين حوزه مشورت شود.

موارد احتیاط
مورد  رشد  فصل  انتهای  در 

استفاده قرار نگیرد.
در زمان مصرف اين محصول نبايد 
با کودهای شیمیايی در يک مخزن قرار 

گیرند.
تانکرهای  در  تزريق  صورت  در 
ناحیه ريشه توجه شود که  انتقال در 
مخزن خالی از هر گونه ماده شیمیايی، 

سموم و علف کش ها باشد.
حتی  مصرف  قابلیت  محصول  اين 
در مقادير بسیار باالتری نیز دارد اما 
بهتر است میزان مصرف باال در طول 

زمان تقسیم و مصرف شود. 
3



plant physiology and development 
(www.plantphys.net)

Botani site russia
(www.botanichka.ru)

 GrDc Grains research & Development 
corporation  (www.cropit.net)

ontario Grape ipM-Ministry os 
agriculture food & rural affairs 

(www.omafra.gov.on.ca)

Division of Agriculture and natural 
resources, university of california 

(www.ucanr.edu)

 GrDc Grains research& Development 
corporation (www.cropit.net)

نمونه هایی از کمبود عنصر نیتروژن در گیاهان

تداخالت  به  توجه  با 
گیاهان  در  که  ای  تغذيه 
توجه  بايد  افتد  می  اتفاق 
فقط  ها  عکس  اين  داشت 
به  مشابهت  يا  و  مشکوک 
گیاه  در  عنصر  اين  کمبود 
را به نمايش می گذارند. 
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از نقش های مهم فسفر میتوان به تقسیم سلولی، فتوسنتز و فسفوریالسیون 
نوری و تشکیل ساختارهای پر انرژی ATP و NADP در گیاهان اشاره کرد.

عمده  قسمت  می شود.  محسوب  گیاهان  نمو  و  رشد  براي  پرمصرف  غذايی  عناصر  از  يکی  فسفر 
جذب  قابل  فسفر  میزان  و  بوده  گیاه  برای  )نامحلول(  جذب  قابل  غیر  شکل  به  خاک  در  موجود  فسفر 
قابل  غیر  فسفر  منابع  اعظم  قسمت  است.  ناچیز  بسیار  کشاورزی  های  خاک  در  گیاهان  برای  )محلول( 
آمده  بوجود  فسفاته  شیمیايی  کودهای  مداوم  مصرف  نتیجه  در  کشاورزی  های  خاک  در  جذب 
توسط  ديگر  عناصر  جذب  کشاورزی،  های  خاک  در  جذب  قابل  غیر  فسفاته  ترکیبات  تجمع  است. 
باعث  فسفاته  شیمیايی  کودهای  از  مداوم  استفاده  آن،  بر  عالوه  نمود.  خواهد  مختل  را  گیاه 

است.   شده  محیطی  زيست  شديد  های  آلودگی  و  حاصلخیزی  کاهش  خاک،  فرسايش  افزايش 
فسفــــات  منابع  انحالل  با   )Phosphate Solubilizing Bacteria( فســفات  کننده  حل  های  باکتری   
هیدروکسی  فسفــــات  کلسیم  دي  فسفـــات،  کلسیم  تـــري  مانند  خاک  در  موجود  نامحلول  معدنی 
تأمین  فسفر  به  را  گیاهان  نیاز  جذب،  قابل  فرم  به  ترکیبات  اين  تبديل  و  فسفات  سنگ  آپاتیت، 
می کنند. جمعیت اين باکتری ها امروزه در خاک ريزوسفر به دلیل عملیات خاک ورزی نامناسب، استفاده 
با  تلقیح  مايه  اين  است.  کرده  پیدا  کاهش  شدت  به  شیمیايی  کودهای  و  ها  علفکش  سموم،  از  مداوم 
های  اسید  ها،  فیتوهورمون  تولید  با  گیاهان  نیاز  مورد  فسفر  تأمین  بر  عالوه  بومی  میکروارگانیسم های 
قابلیت  نموده،  تنظیم  را  خاک   pH شده،  گیاهان  عملکرد  افزايش  باعث  ها  کش  قارچ  و  آلی 

شد.  خواهد  مزارع  و  باغات  خاک  ء  احیا و  اصالح  باعث  و  داده  افزايش  را  عناصر  ديگر  جذب 

دایان فسفوپاورباکتر 

Phospho-PowerBacter DAYAN



مطالب الزم برای مصرف کننده
فسفر  تأمین  برای  محصول  اين   
است.  شده  تولید  گیاه  برای  الزم 
آزاد  های  باکتری  حاوی  محصول  اين 
باشد  می  فسفات  کننده  تجزيه  زی 
افزايش  به  منجر  آنها  فعالیت  که 
فرم  به  فسفر  فراهمی   زيست 

شود. می  گیاه  برای  جذب  قابل 
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
مصرف،  بروشور  يا  کارشناس 

نمايید. استفاده 
یا ا مز

اين  در  رفته  بکار  های  سويه 
خاک  از  وسیعی  طیف  از  محصول 
شده  انجام  تحقیقات  طی  ايران  های 
زيست  پروران  خوشه  شرکت  در 

است. شده  جداسازی  فناور 
اين  در  منتخب  های  سويه 
خود  اصلی  فعالیت  کنار  در  محصول 
تنش  ضد  ترکیبات  تولید  توانايی 
مغذی  ريز  عناصر  سازی  آزاد  و 

دارند. نیز  را  خاک  در  موجود 
های سويه  از  ای  مجموعه 

Bacillus sp.
Pseudomonas sp.

افزايش  برای  ايران  بومی   
مورد  محصول  باالی  عملکرد 

است. گرفته  قرار  استفاده 

مصرف  شرایط 
فاصله  بودن  طوالنی  صورت  در 
رشد،  مرحله  اول  های  آبیاری  بین 
هم  با  میتوان  را  زيستی  کودهای 
استفاده  مخزن  يک  در  و  ترکیب 

کرد.
در صورتی که فاصله بین آبیاری 
باشد  روز  هفت  از  قبل  و  کوتاه  ها 
زيستی  کودهای  شود  می  پیشنهاد 

را جدا از يکديگر مصرف کرد.
توجه  بايد  مال  بذر  روش  در 
اين  از  لیتر  يک  مقدار  که  داشت 
رقیق  آب  لیتر   10 با  را  محصول 
ای  توده  روی  بر  سپس  و  کرده 
هکتار  هر  برای  مصرفی  بذر  از 

شود. استفاده 
محصوالت  تزريق  زمان  در 
 20 ابتدا  داشت  توجه  بايد  زيستی 
شده  انجام  مزرعه  آبیاری  درصد 
محصوالت  تزريق  سپس  و  باشد 

گیرد.  انجام  زيستی 

شرح                                                     میزان مصرف
زراعت .......................... 5 لیتر در هکتار 

باغات  .......................... 3 تا 4 لیتر در هکتار
بذرمال .......................... یک لیتر به ازای بذر مصرفی در هکتار

تک درخت ....................... 10 تا 15 سی سی )میلی لیتر(
توجه: در صورت صالحدید کارشناس این میزان میتواند کاهش و یا افزایش پیدا کند.

این محصول قابلیت مصرف حتی در مقادیر بسیار باالتری نیز دارد اما بهتر است میزان 

مصرف باال در طول زمان تقسیم و مصرف شود.  6

میزان و مقدار مصرف
دلیل  به  مزارع  در  زراعت: 
جمعیت  کمبود  آلی،  مواد  فقر 
در  مفید  های  میکروارگانیسم 
در  گیاهی  جامعه  کثرت  و  خاک 
در  لیتر   5 حداقل  سطح  واحد 

شود.  می  پیشنهاد  هکتار 
 4 تا   3 بین  باغات  در  باغات: 
می  پیشنهاد  هکتار  در  لیتر 

شود. 
بايد  مال  بذر  روش  در  بذرمال: 
لیتر  يک  مقدار  که  داشت  توجه 
لیتر   10 با  را  محصول  اين  از 
روی  بر  سپس  و  کرده  رقیق  آب 
برای  مصرفی  بذر  از  ای  توده 

شود. بذرمال  هکتار  هر 
از  بعد  شالیزار  در  شالیزارها: 
لیتر   5 مصرف  محصول  برداشت 
زيستی  محصول  اين  هکتار  در 
از  قبل  تا  شود  می  پیشنهاد 
موجب  بعد  سال  کشت  شروع 
مورد  فسفات  تامین  و  تجزيه 

شود.   می  خاک  در  نیاز 
مصرف  صورت  در  درخت:  تک 
برای هر تک درخت می توان مقدار 
محصول  اين  از  15 سی سی  تا   10
را در 20 لیتر آب حل کرده و سپس 
مورد  ها  ريشه  آبیاری  محل  در 

داد. ر  قرا ده  استفا



مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
شود.  نمی  پیشنهاد  زراعت  و  باغات 
ريزش  موجبات  مصرف  صورت  در 
عملیات  انجام  در  تداخل  يا  و  گل 

تشکیل میوه و دانه خواهد شد.

عوارض جانبی
به  است  ممکن  محصول  هر 
موازات اثر گذاری مطلوب، باعث بروز 

عوارض ناخواسته ای نیز بشود. 

شرایط نگهداری
ماهیت  دلیل  به  محصول  اين 
در  نبايد  ها  باکتری  بودن  زنده 
شرايط تنش زا چون گرماهای شديد 
دما  بهترين  گیرد.  قرار  بندان  يخ  و 
اين  مدت  طوالنی  نگهداری  برای 
می  درجه   10 تا   6 بین  محصول 

باشد.
و دور  را در سايه  محصول فوق 

کنید. نگهداری  نور خورشید  از 
باز  تا قبل از مصرف درب بطری 
درب  شدن  باز  صورت  در  نشود. 
در  يا  و  مصرف  روز   10 از  قبل  تا 
تا   6 دمای  در  مصرف  عدم  صورت 

10 درجه نگهداری شود.
گاز  ايجاد  مشاهده  صورت  در 
آرامی،  به  را  بطری  درب  تورم  و 
کمی باز کرده تا اين گاز خارج شود. 
در  ها  باکتری  اين  باالی  فعالیت 

کند. می  گاز  تولید  بسته  فضاهای  مصرف در دوران رشد گیاه 
و پر شدن میوه و دانه

اين  در  محصول  اين  از  استفاده 
باغبانی  و  زراعت  بخش  برای  دوران 
پر  و  رشد  دوره  در  ندارد.  مانعی 
فوق،  محصول  دانه،  و  میوه  شدن 
کرده  تأمین  را  گیاه  نیاز  مورد  فسفر 
نهايت  در  و  رشد  بهبود  موجب  و 

افزايش عملکرد در گیاه می شود.

ماهیت  از  عوارض  اين  البته 
پیشینه  به  بايد  بلکه  نبوده  محصول 
زمین مورد کشت و شرايط اجرايی و يا 
مصرف کودهايی که در گذشته توسط 
اگر  کرد.  توجه  شده  انجام  کشاورز 
محصول  اين  از  عوارضی  کنون  تا  چه 
صورت  در  است.  نشده  مشاهده 
مشاهده حتما با کارشناسان شرکت و 
يا متخصصین اين حوزه مشورت شود.

موارد احتیاط
محصول  اين  مصرف  زمان  در 
يک  در  شیمیايی  کودهای  با  نبايد 

گیرند. قرار  مخزن 
تانکرهای  در  تزريق  صورت  در 
شود  توجه  ريشه  ناحیه  در  انتقال 
ماده  گونه  هر  از  خالی  مخزن  که 
ها  کش  علف  و  سموم  شیمیايی، 

باشد.
اين محصول قابلیت مصرف حتی 
دارد  نیز  باالتری  بسیار  مقادير  در 
در  باال  مصرف  میزان  است  بهتر  اما 

طول زمان تقسیم و مصرف شود. 
در  باال  توانايی  به  توجه  با 
فسفر،  تأمین  و  ها  فسفات  تجزيه 
می  پیشنهاد  خاکی   های  گلخانه  در 
زمان  طول  در  مصرف  میزان  شود، 
الزم  آزمايشات  حتما  و  شده  تقسیم 
برای  ای  دوره  صورت  به  خاک  از 
اساس  بر  و  گرفته  عنصر  اين  تأمین 

نیاز مصرف شود.
7



plant physiology and development 
(www.plantphys.net)

 GrDc Grains research& Development 
corporation (www.cropit.net)

Division of Agriculture and natural 
resources, university of california 

(www.ucanr.edu)

Botani site russia
(www.botanichka.ru)

plant nutritional needs 
(www.indoorpassion.com) 

Division of Agriculture and natural 
resources, university of california 

(www.ucanr.edu)

نمونه هایی از کمبود عنصر فسفر در گیاهان

تداخالت  به  توجه  با 
گیاهان  در  که  ای  تغذيه 
توجه  بايد  افتد  می  اتفاق 
فقط  ها  عکس  اين  داشت 
به  مشابهت  يا  و  مشکوک 
گیاه  در  عنصر  اين  کمبود 
را به نمايش می گذارند. 
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از نقش های مهم عنصر پتاسیم به انتقال قندها، کنترل استومات ها )روزنه 
یم ها و پروتیئن ها، تنظیم فشار اسمزی در سلول  ها(، کوفاکتور بسیاری از آنز
ها، کاهش حساسیت به بیماری های گیاهی در گیاهان می توان اشاره کرد.

افزايش   ، آنزيم ها سازی  فعال  در  و  بوده  گیاه  نیاز  مورد  ضروري  عناصر  از  يکی  پتاسیم 
بطور  و  ها  پروتئین  سنتز  نیتروژن،  جذب  نشاسته،  و  قند  انتقال   ، روزنه ها تنظیم  فتوسنتز، 
ايران  های  خاک  که  میدهد  نشان  ها  بررسی  دارد.  مهمی  نقش  گیاهان  نمو  و  رشد  در  کلی 
جذب  قابلیت  و  بوده  نامحلول  پتاسیمی  منابع  اين  اما  هستند  غنی  پتاسیم  وجود  لحاظ  از 
پتاسیم  وجود  با  پتاسه  يی  شیمیا کودهای  ز  ا وم  مدا ده  استفا طرفی  ز  ا رند.  دا پايینی 
دسترسی  بلیت  قا مر  ا ين  ا و  شده  خاک  عناصر  بین  دل  تعا برهمزدن  باعث  خاک،  در  فی  کا
کننده  حل  ی  نیسم ها رگا میکروا می دهد.  کاهش  شدت  به  ا  ر ه  گیا ز  نیا مورد  عناصر  کلیه 
 ، ها میکا  ، رها فلدسپا تجزيه  با  تا  درند  قا  )Potass ium So lubi l i z ing  Bacter ia ( پتاسیم 
دهند. ر  قرا ه  گیا ر  ختیا ا در  و  نموده  د  زا آ ا  ر پتاسیم  معدنی،  بع  منا ير  سا و  ها  سیلیکات 
اسیدهای  تولید  با  پتاسیم،  سازی  آزاد  و  پتاسیمی  منابع  تجزيه  بر  عالوه  میکروارگانیسم ها  اين 
گیاهان  برای  را  عناصر  کلیه  فراهمی  زيست  امر  اين  و  نموده  کمک  خاک   pH تنظیم  به  آلی 
سازگاری  باالترين  رو  اين  از  شده  تشکیل  بومی  سويه های  از  تلقیح  مايه  اين  می دهد.  بهبود 

می شود. توصیه  زراعی  و  باغی  مصارف  برای  و  داشته  کشور  خاک  و  اقلیمی  شرايط  با  را 

دایان پتاپاورباکتر 
Peta-PowerBacter DAYAN



شرح                                                     میزان مصرف
زراعت .......................... 5 لیتر در هکتار 

باغات  .......................... 3 تا 4 لیتر در هکتار
بذرمال .......................... یک لیتر به ازای بذر مصرفی در هکتار

تک درخت ....................... 10 تا 15 سی سی )میلی لیتر(
توجه: در صورت صالحدید کارشناس این میزان میتواند کاهش و یا افزایش پیدا کند.
این محصول قابلیت مصرف حتی در مقادیر بسیار باالتری نیز دارد اما بهتر است 

میزان مصرف باال در طول زمان تقسیم و مصرف شود. 

مطالب الزم برای مصرف کننده
پتاسیم  تأمین  برای  محصول  اين   
الزم برای گیاه تولید شده است. نحوه 
محصول  اين  توسط  پتاسیم  تولید 
باشد  می  زی  آزاد  های  باکتری  فعالیت 
تجزيه  را  خاک  در  موجود  پتاسیم  که 
گیاه  برای  جذب  قابل  فرم  به  و  کرده 

تبديل می کند.
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
استفاده  مصرف،  بروشور  يا  کارشناس 

نمايید.
مزایا

اين  در  رفته  بکار  های  سويه 
های  خاک  از  وسیعی  طیف  از  محصول 
در  شده  انجام  تحقیقات  طی  ايران 
فناور  زيست  پروران  خوشه  شرکت 

جداسازی شده است.
سويه های منتخب در اين محصول 
توانايی  خود  اصلی  فعالیت  کنار  در 
تولید ترکیبات ضد تنش و آزاد سازی 
عناصر ريز مغذی موجود در خاک را نیز 

دارند.
ی ها يه  سو ز  ا ی  ا عه  مجمو

 Bacillus sp.
Pseudomonas sp.

 بومی ايران برای افزايش عملکرد 
قرار  استفاده  مورد  محصول  باالی 

گرفته است.

مصرف  شرایط 
فاصله  بودن  طوالنی  صورت  در 
رشد،  مرحله  اول  های  آبیاری  بین 
هم  با  میتوان  را  زيستی  کودهای 
استفاده  مخزن  يک  در  و  ترکیب 

کرد.
بین  فاصله  که  صورتی  در 
آبیاری ها کوتاه و قبل از هفت روز 
از  يک  هر  شود  می  پیشنهاد  باشد 
صورت  به  مختلف  زيستی  کودهای 

گردد. مصرف  جداگانه 
توجه  بايد  مال  بذر  روش  در 
اين  از  لیتر  يک  مقدار  که  داشت 
رقیق  آب  لیتر   10 با  را  محصول 
از  ای  توده  روی  بر  سپس  و  کرده 
بذر مصرفی برای هر هکتار بذرمال 

شود.
محصوالت  تزريق  زمان  در 
 20 ابتدا  داشت  توجه  بايد  زيستی 
شده  انجام  مزرعه  آبیاری  درصد 
محصوالت  تزريق  سپس  و  باشد 

گیرد.  انجام  زيستی 
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میزان و مقدار مصرف
دلیل  به  مزارع  در  زراعت: 
جمعیت  کمبود  آلی،  مواد  فقر 
در  مفید  های  میکروارگانیسم 
در  گیاهی  جامعه  کثرت  و  خاک 
در  لیتر   5 حداقل  سطح  واحد 

شود.  می  پیشنهاد  هکتار 
لیتر   4 تا   3 بین  باغات  در  باغات: 

شود.  می  پیشنهاد  هکتار  در 
بايد  مال  بذر  روش  در  بذرمال: 
لیتر  يک  مقدار  که  داشت  توجه 
آب  لیتر   10 با  را  محصول  اين  از 
توده  روی  بر  سپس  و  کرده  رقیق 
هکتار  هر  برای  مصرفی  بذر  از  ای 

شود. استفاده 
از  بعد  شالیزار  در  شالیزارها: 
لیتر   5 مصرف  محصول  برداشت 
زيستی  محصول  اين  هکتار  در 
شروع  از  قبل  تا  شود  می  پیشنهاد 
و  تجزيه  موجب  بعد  سال  کشت 
گیاه  نیاز  مورد  پتاسیم  فراهمی 

شود.   خاک  در 
مصرف  صورت  در  درخت:  تک 
توان  می  درخت  تک  هر  برای 
اين  از  سی  سی   15 تا   10 مقدار 
حل  آب  لیتر   20 در  را  محصول 
آبیاری  محل  در  سپس  و  کرده 
داد. قرار  استفاده  مورد  ها  ريشه 



مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
شود.  نمی  پیشنهاد  زراعت  و  باغات 
ريزش  موجبات  مصرف  صورت  در 
عملیات  انجام  در  تداخل  يا  و  گل 

تشکیل میوه و دانه خواهد شد.

جانبی عوارض 
به  است  ممکن  محصول  هر 
موازات اثر گذاری مطلوب، باعث بروز 

عوارض ناخواسته ای نیز بشود. 

نگهداری شرایط 
ماهیت  دلیل  به  محصول  اين 
در  نبايد  ها  باکتری  بودن  زنده 
گرماهای  چون  زا  تنش  شرايط 
گیرد.  قرار  بندان  يخ  و  شديد 
طوالنی  نگهداری  برای  دما  بهترين 
 10 تا   6 بین  محصول  اين  مدت 

باشد. می  درجه 
محصول فوق را در سايه و دور 

کنید. نگهداری  خورشید  نور  از 
بطری  درب  مصرف  از  قبل  تا 
شدن  باز  صورت  در  نشود.  باز 
و  مصرف  روز   10 از  قبل  تا  درب 
دمای  در  عدم مصرف  در صورت  يا 

نگهداری شود. درجه   10 تا   6
ايجاد گاز و  در صورت مشاهده 
تورم درب بطری را به آرامی، کمی 
شود.  خارج  گاز  اين  تا  کرده  باز 
در  ها  باکتری  اين  باالی  فعالیت 

کند. می  گاز  تولید  بسته  فضاهای  مصرف در دوران رشد گیاه 
و پر شدن میوه و دانه

اين  در  محصول  اين  از  استفاده 
باغبانی  و  زراعت  بخش  برای  دوران 
مانعی ندارد. در دوره رشد و پر شدن 
پتاسیم  فوق،  محصول  دانه،  و  میوه 
مورد نیاز گیاه را تأمین کرده و موجب 
افزايش  نهايت  در  و  رشد  بهبود 

عملکرد در گیاه می شود.

ماهیت  از  عوارض  اين  البته 
پیشینه  به  بايد  بلکه  نبوده  محصول 
زمین مورد کشت و شرايط اجرايی و يا 
مصرف کودهايی که در گذشته توسط 
اگر  کرد.  توجه  شده  انجام  کشاورز 
محصول  اين  از  عوارضی  کنون  تا  چه 
صورت  در  است.  نشده  مشاهده 
مشاهده حتما با کارشناسان شرکت و 
يا متخصصین اين حوزه مشورت شود.

موارد احتیاط
محصول  اين  مصرف  زمان  در 
يک  در  شیمیايی  کودهای  با  نبايد 

مخزن قرار گیرند.
تانکرهای  در  تزريق  صورت  در 
شود  توجه  ريشه  ناحیه  در  انتقال 
ماده  گونه  هر  از  خالی  مخزن  که 
ها  کش  علف  و  سموم  شیمیايی، 

باشد.
اين محصول قابلیت مصرف حتی 
نیز  باالتری  بسیار  های  میزان  در 
دارد اما بهتر است میزان مصرف باال 
در طول زمان تقسیم و مصرف شود. 
باال در تجزيه   به توانايی  با توجه 
در  محصول،  اين  توسط  پتاسیم 
می شود  پیشنهاد  خاکی   های  گلخانه 
تقسیم  زمان  طول  در  مصرف  میزان 
خاک  از  الزم  آزمايشات  حتما  و  شده 
اين  تأمین  برای  ای  دوره  صورت  به 
عنصر گرفته و بر اساس نیاز مصرف 

11شود.
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نمونه هایی از کمبود عنصر پتاسیم در گیاهان

تداخالت  به  توجه  با 
گیاهان  در  که  ای  تغذيه 
توجه  بايد  افتد  می  اتفاق 
فقط  ها  عکس  اين  داشت 
به  مشابهت  يا  و  مشکوک 
گیاه  در  عنصر  اين  کمبود 
را به نمايش می گذارند. 
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از نقش های مهم عنصر سولفور، به سنتز اسید آمینه های 
اشاره کرد. گیاهان  در  متیونین  و  سیستین  چون  ضروری 

اين  است.  زنده  موجودات  تمام  برای  ضروری  و  پرمصرف  غذايی  عناصر  ز  ا يکی  گوگرد 
و  خشک  مناطق  در  و  داشته  ربرد  کا خاک   pH کاهش  برای  اصالحی  ده  ما يک  عنوان  به  ده  ما
شور-سديمی  و  سديمی  های  خاک  خواص  اصالح  برای  ای  گسترده  طور  به  جهان  خشک  نیمه 
شود.  می  ده  استفا فسفر  و  آهن  روی،  جمله  ز  ا مصرف  کم  غذايی  عناصر  جذب  افزايش  و 
در  گوگرد  اکسیداسیون  دارد.  گیاهان  عملکرد  بر  داری  معنی  و  مثبت  ثیر  تأ گوگرد  مصرف 
هاي  کتري  با که  گیرد  مي  صورت  خاکزي  هاي  نیسم  میکروارگا ز  ا وسیعي  طیف  توسط  خاک 
در  گوگرد  اکسايش  با  ها  کتري  با اين  شوند.  مي  محسوب  نها  آ مهمترين  تیوباسیلوس  جنس 
سولفات  تأمین  خاک،  اصالح  و  خاک  واکنش  کاهش  در  توانند  مي  قلیايي،  و  آهکي  هاي  خاک 
واقع  مؤثر  آنها  جذب  بلیت  قا افزايش  و  غذايي  عناصر  از  برخي  انحالل  ه،  گیا ز  نیا مورد 
بع  منا از  شده  جداسازی  های  سويه  از  گرفته  انجام  تحقیقات  به  توجه  با  محصول  اين  شوند. 
است.  شده  تولید  فناور  زيست  پروران  خوشه  بنیان  دانش  شرکت  در  ايران،  کشور  طبیعی 

دایان سولفوپاورباکتر 
محصول فوق از باکتری های بومی اکسید کننده گوگرد تولید شده است. 

Solpho-PowerBacter DAYAN



مطالب الزم برای مصرف کننده
سولفور  تجزيه  برای  محصول  اين   
)گوگرد( در خاک الزم و ضروری است. 
در  محصول  اين  توسط  گوگرد،  تجزيه 
اکسید  های  باکتری  فعالیت  نتیجه 
گوگرد  که  باشد،  می  سولفور  کننده 
و  کرده  تجزيه  را  خاک  به  اضافه شده 
به فرم قابل جذب برای گیاه بدل می 
ها  میکروارگانیسم  اين  فعالیت  کند. 
بدون ايجاد شوک بر ديگر باکتری های 
مفید خاک با ايجاد محیط اسیدی خفیف 

موجب تنظیم pH خاک ها می شود. 
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
کارشناس يا بروشور مصرف، استفاده 

نمايید.

مزایا
اين محصول  در  رفته  بکار  های  سويه 
معادن  و  ها  خاک  از  وسیعی  طیف  از 
در  شده  انجام  تحقیقات  طی  ايران 
فناور  زيست  پروران  خوشه  شرکت 

جداسازی شده است.
ها  سويه  به  توجه  با  محصول  اين 
توانايی  آنها  فعالیت  و  استفاده  مورد 
آزاد سازی عناصر ريز مغذی غیر قابل 

دسترس را نیز دارد.
برای  استفاده  مورد  های  سويه 
افزايش عملکرد باالی محصول مجموعه 

از .Thiobacillus sp می باشد.

مصرف مقدار  و  میزان 
3 لیتر به ازای هر تن گوگرد به 
پودر  روی  بر  پاشی  محلول  صورت 
به  انتقال  از  قبل  گوگرد  گرانول  يا 

شود. می  پیشنهاد  مزرعه 
با  همراه  مصرف  میزان  زراعت: 
به  زراعی  های  در کشت  آبیاری  آب 
اين گونه میکروارگانیسم  دلیل فقر 
5 لیتر در هکتار  ها در خاک حداقل 
می  پیشنهاد  گوگرد  مصرف  از  بعد 

شود.
 4 تا   3 بین  باغات  در  باغات: 
لیتر در هکتار بعد از مصرف گوگرد 

شود. می  پیشنهاد 
مصرف  قابلیت  محصول  اين 
حتی در مقادير باالتری نیز دارد اما 
در  را  باال  مصرف  میزان  است  بهتر 

و مصرف شود.  تقسیم  زمان  طول 
بعد  شالیزارها  در  شالیزارها: 
لیتر   5 برداشت محصول، مصرف  از 
پس  زيستی  محصول  اين  هکتار  در 
شود  می  پیشنهاد  گوگرد  مصرف  از 
تا قبل از شروع کشت تجزيه گوگرد 
انجام و عالوه بر فراهمی اين عنصر 
pH را هم  برای گیاه موجبات تنظیم 

باشد. برای خاک فراهم کرده 
در  باال  توانايی  به  توجه  با 
سولفات  تأمین  و  گوگرد  تجزيه 
خاک   pH تنظیم  و  گیاه  نیاز  مورد 

شود می  پیشنهاد 

به  خاکی  های  گلخانه  در 
شود. مصرف  ای  دوره  صورت 

مصرف  شرایط 
فاصله  بودن  طوالنی  در صورت 
رشد،  مرحله  اول  های  آبیاری  بین 
هم  با  میتوان  را  زيستی  کودهای 
استفاده  مخزن  يک  در  و  ترکیب 

کرد.
بین  فاصله  که  صورتی  در 
از  قبل  و  کوتاه  ها،  آبیاری 
می  پیشنهاد  باشد  روز   هفت 
از  جدا  را  زيستی  کودهای  شود 

کرد. مصرف  يکديگر 
محصوالت  تزريق  زمان  در 
ابتدا  داشت  توجه  بايد  زيستی 
انجام  مزرعه  آبیاری  درصد   20
تزريق  سپس  و  باشد  شده 

گیرد.  انجام  زيستی  محصوالت 

شرح                                                     میزان مصرف
زراعت ............................. 5 لیتر در هکتار 

باغات  ............................. 3 تا 4 لیتر در هکتار
گوگرد مال  .......................... 3 لیتر به ازای  هر تن گوگرد

توجه: در صورت صالحدید کارشناس این میزان میتواند کاهش و یا افزایش پیدا کند.

این محصول قابلیت مصرف حتی در مقادیر بسیار باالتری نیز دارد اما بهتر است 

میزان مصرف باال در طول زمان تقسیم و مصرف شود.  14



مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
شود.  نمی  پیشنهاد  زراعت  و  باغات 
ريزش  موجبات  مصرف  صورت  در 
عملیات  انجام  در  تداخل  يا  و  گل 

تشکیل میوه و دانه خواهد شد.

عوارض جانبی
به  است  ممکن  محصول  هر 
موازات اثر گذاری مطلوب، باعث بروز 

عوارض ناخواسته ای نیز بشود. 

شرایط نگهداری
ماهیت  دلیل  به  محصول  اين 
در  نبايد  ها  باکتری  بودن  زنده 
شرايط تنش زا چون گرماهای شديد 
دما  بهترين  گیرد.  قرار  بندان  يخ  و 
اين  مدت  طوالنی  نگهداری  برای 
می  درجه   10 تا   6 بین  محصول 

باشد.
و دور  را در سايه  محصول فوق 

کنید. نگهداری  نور خورشید  از 
باز  تا قبل از مصرف درب بطری 
درب  شدن  باز  صورت  در  نشود. 
در  يا  و  مصرف  روز   10 از  قبل  تا 
تا   6 دمای  در  مصرف  عدم  صورت 

10 درجه نگهداری شود.
گاز  ايجاد  مشاهده  صورت  در 
آرامی،  به  را  بطری  درب  تورم  و 
کمی باز کرده تا اين گاز خارج شود. 
در  ها  باکتری  اين  باالی  فعالیت 

کند. می  گاز  تولید  بسته  فضاهای 
مصرف در دوران رشد گیاه 

و پر شدن میوه و دانه
ر  د ل  محصو ين  ا ز  ا ه  د ستفا ا
عت  ا ر ز بخش  ی  ا بر ن  ا ر و د ين  ا

 . د ر ا ند نعی  ما نی  غبا با و 

ماهیت  از  عوارض  اين  البته 
پیشینه  به  بايد  بلکه  نبوده  محصول 
زمین مورد کشت و شرايط اجرايی و يا 
مصرف کودهايی که در گذشته توسط 
اگر  کرد.  توجه  شده  انجام  کشاورز 
محصول  اين  از  عوارضی  کنون  تا  چه 
صورت  در  است.  نشده  مشاهده 
مشاهده حتما با کارشناسان شرکت و 
يا متخصصین اين حوزه مشورت شود.

موارد احتیاط
محصول  اين  مصرف  زمان  در 
يک  در  شیمیايی  کودهای  با  نبايد 

مخزن قرار گیرند.
تانکرهای  در  تزريق  صورت  در 
شود  توجه  ريشه  ناحیه  در  انتقال 
ماده  گونه  هر  از  خالی  مخزن  که 
ها  کش  علف  و  سموم  شیمیايی، 

باشد.
اين محصول قابلیت مصرف حتی 
نیز  باالتری  بسیار  های  میزان  در 
دارد اما بهتر است میزان مصرف باال 
در طول زمان تقسیم و مصرف شود. 

15



plant physiology and development 
(www.plantphys.net)

power AG-symptoms of sulfur 
Deficiency in wheat 

(www.powerag.com)

GrDc Grains research & Development 
corporation 

(www.cropit.net)

GrDc Grains research & Development 
corporation 

(www.cropit.net)

cooperative extension college of 
agriculture & natural resources-

uniVersity of DelAWAre 
(www.extension.udel.edu)

power AG-symptoms of sulfur 
Deficiency in potato 
(www.powerag.com)

نمونه هایی از کمبود عنصر سولفور )گوگرد( در گیاهان

تداخالت  به  توجه  با 
گیاهان  در  که  ای  تغذيه 
توجه  بايد  افتد  می  اتفاق 
فقط  ها  عکس  اين  داشت 
به  مشابهت  يا  و  مشکوک 
گیاه  در  عنصر  اين  کمبود 
را به نمايش می گذارند. 
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یق فرآیند بیولوژیک تولید شده می باشد. این محصول از طر

مطالعات نشان داده اند که اسیدهاي آمینه به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهاي فیزيولوژيک، رشد و 
نمو گیاه مؤثر واقع می شوند. اسید های آمینه باعث افزايش رنگدانه هاي فتوسنتزي، افزايش فسفر و پتاسیم 
محتواي برگ و در نتیجه افزايش سطح سبز گیاهان می شود. استفاده از اسیدهاي آمینه آزاد میتواند با افزايش 
درصد نیتروژن محتوي گیاه، موجب افزايش پروتئین دانه گردد. اسیدهاي آمینه با افزايش غلظت کلروفیل و 
بهبود راندمان فتوسنتز باعث افزايش مقاومت به تنش هاي محیطی شده، که در نتیجه رشد و عملکرد گیاه در 
شرايط تنش بهبود خواهد يافت. به طور مثال گلوتامیک اسید می تواند به عنوان عامل تنظیم فشار اسمزی در 
سلول هاي محافظ روزنه بر باز و بسته شدن روزنه ها تأثیرگذار می باشد. همچنین آرژنین سنتز هورمون هاي 
گیاهی مرتبط با گلدهی و میوه دهی را افزايش می دهد. ارزش استفاده از ترکیبات حاوی اسیدهاي آمینه آزاد، 
در اين است که به دلیل غناي آمینو اسیدي اين ترکیبات، گیاه نیازي به بیوسنتز مجدد اين ترکیبات نداشته و 
انرژي مورد نیاز جهت اين بیوسنتز، در گیاه ذخیره می شود.  اين ترکیبات با تأثیر بر روند پروتئین سازي در سطوح 
ژنی و با تأثیر بر سوخت و ساز گیاهی، رشد و تکامل گیاه را منظم نموده و در مراحل مختلف رشد، کارآيی و کاربرد 
خاص خود را در اختیار گیاه قرار می دهند. در واقع تغذيه برگی اسیدهاي آمینه آزاد می تواند يک منبع مهم براي 
سنتز پروتئین در موارد متعددي درون سلول های گیاهی باشد. استفاده از اين محصول که حاوي پروفايل کاملی 
از اسید آمینه آزاد، حاوي پپتیدهاي فعال زيستی بوده که باعث افزايش شبکه ريشه اي، اندام هاي ذخیره ساز و 
توسعه مرحله گلدهی و ارتقاء کیفی مرحله زايشی و مقاوم سازي گیاه به تنش هاي محیطی در مسیر رشد می گردد.

دایان آمینوپاور 
این محصول حاوي پروفایل کاملی از اسید آمینه های آزاد و پپتیدهاي فعال زیستی می باشد. 

Amino-Power DAYAN

Aspartic Acid )AA(..............................................................نقش متابولیتی در جوانه زنی بذر
Threonine  ..................................................................................افزايش مقاومت به خشکی
Serine ....................................................تولید کلروفیل، تنظیم روزنه ها، بهبود در گرده افشانی
Glutamic Acid ....................تولید کلروفیل، تنظیم روزنه ها، بهبود در گرده افشانی، جوانه زنی بذر
Proline .................................................................مقاومت به تنش گرما، شوری، خشکی و سرما
Glycine ..............................................................کیالت کننده، مقاومت به گرما و تولید کلروفیل
Alanine .....................................................................تولید کلروفیل و نقش در جوانه زنی بذر
Valine ................................................................................مقاومت به خشکی، جوانه زنی بذر
Methionine ....................................................................رسیدگی میوه و دانه، تنظیم روزنه ها
Isoleucine ..............................................مقاومت به تنش شوری و خشکی، بهبود در گرده افشانی
Leucine .................................................مقاومت به تنش شوری و خشکی، بهبود در گرده افشانی
Phenylalanine .....................................................................ترکیبات هیومیک، تشکیل لیگنین
Histidine .......................................................................................کمک به رسیدگی میوه ها
Lysine .......................................................................تولید کلروفیل و نقش در جوانه زنی بذر
Arginine ................................................................توسعه ريشه، القای گلدهی و هورمون رشد
Hydroxiproline ......................................دفاع در برابر حمالت پاتوژن ها، بهبود حرکت آب در گیاه

نقش اسیدهای آمینه در گیاهان



مطالب الزم برای مصرف کننده
انرژی  برای کاهش   اين محصول 
ريشه  رشد  افزايش  و  گیاه  مصرفی 
است.  شده  تولید  هوايی  قسمت  و 
پروفايل  تامین  با  محصول  اين 
مورد  های  اسیدآمینه  از  کاملی 
و  ساقه  ريشه،  رشد  گیاهان  نیاز 
می  بهبود  گیاهان  در  را  عملکرد 

دهد. 
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
مصرف،  بروشور  يا  کارشناس 

نمايید. استفاده 
یا ا مز

بیولوژيک  فرآيند  طی  محصول  اين 
آمینه  اسیدهای  از  و  شده  تولید 
سنتتیک در اين محصول استفاده نشده 

است.
آمینه  اسید  دارای  محصول  اين 
تولید  هايی است که حضورشان موجب 
می  گیاهان  در  نیاز  مورد  های  هورمون 

شود.
اسیدهای آمینه موجود در اين محصول 

از قابلیت جذب بااليی برخوردارند.
کننده  کیالت  عامل  عنوان  به 
ديگر  شیمیايی  کودهای  برای  آلی 
آلی  کیالت  است.  استفاده  قابل 
کودهای  برای  را  جذب  راندمان 

دهند.  می  افزايش  شیمیايی 

میزان و مقدار مصرف
مصرف  میزان  پاشی:  محلول 
)برگ  پاشی  محلول  صورت  به 
هوايی  بخش  توسعه  برای  پاشی( 
در  لیتر  هزار  در  لیتر   2 گیاه 

شود. می  توصیه  هکتار 
همراه  مصرف  میزان  زراعت: 
با آب آبیاری در کشت های زراعی 
 4 تا   3 رشد  و  ريشه  توسعه  برای 

شود. می  توصیه  هکتار  در  لیتر 
همراه  مصرف  میزان  باغات: 
برای  باغات  در  آبیاری  آب  با 
لیتر   3 تا   2 رشد  و  ريشه  توسعه 

شود. می  توصیه  هکتار  در 
مصرف  قابلیت  محصول  اين 
باالتری  بسیار  مقادير  در  حتی 
میزان  است  بهتر  اما  دارد  نیز 
تقسیم  زمان  طول  در  باال  مصرف 

شود.  مصرف  و 

مصرف  شرایط 
ترکیب  قابلیت  محصول  اين 
کودهای  با  مصرف  همزمانی  و 

دارد. را  ديگر  زيستی 
میتواند  محصول  اين 
شیمیايی  کودهای  با  همزمان 

شود. مصرف 
محصول  اين  از  استفاده 
کودهای  پاشی  محلول  با  همزمان 
گذاری  اثر  و  جذب  شیمیايی، 

میدهد. افزايش  را  آنها 
محصوالت  تزريق  زمان  در 
ابتدا  داشت  توجه  بايد  زيستی 
انجام  مزرعه  آبیاری  درصد   20
تزريق  سپس  و  باشد  شده 

گیرد.  انجام  زيستی  محصوالت 
درب،  کردن  باز  صورت  در 
 30 از  کمتر  بايد  محصول  اين 
اين  غیر  در  شود.  مصرف  روز 
کیفیت  احتمالی  آلودگی  صورت 

دهد. می  کاهش  را  محصول 

شرح                                                     میزان مصرف
محلول پاشی )برگ پاشی( .............. 2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار

زراعت ................................... 3  تا 4 لیتر در هکتار 
باغات  ................................... 2  تا 3 لیتر در هکتار

توجه: در صورت صالحدید کارشناس این میزان میتواند کاهش و یا افزایش پیدا کند.

این محصول قابلیت مصرف حتی در مقادیر بسیار باالتری نیز دارد اما بهتر است 

میزان مصرف باال در طول زمان تقسیم و مصرف شود. 
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مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
شود.  نمی  پیشنهاد  زراعت  و  باغات 
ريزش  موجبات  مصرف  صورت  در 
عملیات  انجام  در  تداخل  يا  و  گل 

تشکیل میوه و دانه خواهد شد.

شرایط نگهداری
شرايط  در  نبايد  محصول  اين 
و  شديد  گرماهای  چون  زا  تنش 
دما  بهترين  گیرد.  قرار  بندان  يخ 
اين  مدت  طوالنی  نگهداری  برای 
می  درجه   22 تا   15 بین  محصول 

باشد.
محصول فوق را در سايه و دور 

کنید. نگهداری  خورشید  نور  از 
بطری  درب  مصرف  از  قبل  تا 
شدن  باز  صورت  در  نشود.  باز 
و  مصرف  روز   30 از  قبل  تا  درب 
دمای  در  عدم مصرف  در صورت  يا 

نگهداری شود. درجه   22 تا   15

مصرف در دوران رشد گیاه 
و پر شدن میوه و دانه

در  محصول  اين  از  استفاده 
و  زراعت  بخش  برای  دوران  اين 

ندارد.  مانعی  باغبانی 
زمان  اين  در  مصرف  البته 
رنگ  و  کیفیت  افزايش  باعث 
افزايش  و  باغبانی  در  ها  میوه 
شود. می  زراعت  بخش  در  کیفیت 

عوارض جانبی
به  است  ممکن  محصول  هر 
موازات اثر گذاری مطلوب، باعث بروز 

عوارض ناخواسته ای نیز بشود. 
ماهیت  از  عوارض  اين  البته 
پیشینه  به  بايد  بلکه  نبوده  محصول 
زمین مورد کشت و شرايط اجرايی و يا 
مصرف کودهايی که در گذشته توسط 
اگر  کرد.  توجه  شده  انجام  کشاورز 
محصول  اين  از  عوارضی  کنون  تا  چه 
صورت  در  است.  نشده  مشاهده 
با کارشناسان شرکت و  مشاهده حتماً 
يا متخصصین اين حوزه مشورت شود.

موارد احتیاط
بعد  و  رويش  فصل  انتهای  در 
نبايد  باغات  در  ها  میوه  برداشت  از 

مصرف شود.
در زمان مصرف اين محصول نبايد 
با سموم آفت کش، قارچ کش و علف 

کش ها در يک مخزن قرار گیرند.
تانکرهای  در  تزريق  صورت  در 
ناحیه ريشه توجه شود که  انتقال در 
آفت  سموم  گونه  هر  از  خالی  مخزن 

کش، قارچ کش و علف کش ها باشد.
حتی  مصرف  قابلیت  محصول  اين 
در میزان های بسیار باالتری نیز دارد 
در  باال  مصرف  میزان  است  بهتر  اما 

طول زمان تقسیم و مصرف شود. 
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استفاده نقش اسیدهای آمینه در گیاهان مورد  متابولیکی  فرايندهای 
قرار می گیرد. 

)فتوسنتز(  گیاه  حیاتی  فرآيند  اين 
می تواند تحت تأثیر اسیدهای آمینه 
اسیدآمینه  که  چرا  بگیرد.  قرار 
گلوتامیک  اسید  و  آالنین  گاليسین، 
برای  ضروری  های  متابولیت  از 
بافت  تشکیل  و  کلروفیل  سنتز 
باعث  آمینه  اسیدهای  اين  هستند. 
گیاهان  در  کلروفیل  غلظت  افزايش 
موجب  کلروفیل  افزايش  شوند.  می 
نهايت  در  و  نور  جذب  افزايش 

افزايش فتوسنتز می شود.

از  ديگر  يکی  نیز  ها  روزنه  تنظیم 
میباشد  ها  آمینه  اسید  های  فعالیت 
راندمان  افزايش  به  منجر  که 
اسیدآمینه  میشود.  فتوسنتز 
روزنه  درون  کلسیم  کانال  متیونین 
باز  هم  کلسیم  و  کرده  تنظیم  را 
کنترل  را  ها  روزنه  شدن  بسته  و 
کربن،  اکسید  دی  گیاهان  کند.  می 
تنفس و تعريق را از طريق استومات 
روی  بر  گرفته  قرار   )stomata( ها 
اندام  ديگر  و  ها  ساقه  ها،  برگ 
نتايج  دهند.  می  انجام  گیاهی  های 
تحقیقاتی نشان داده است که کانال 

معرض  در  گیاه  يک  که  هنگامی 
اسیدهای  تولید  توانايی  است،  تنش 

آمینه خود را از دست می دهد.

 زيرا تولید اسیدهای آمینه برای 
می  انجام  بر  انرژی  فرايند  طی  گیاه 
گیرد. در اين صورت گیاه با هیدرولیز 
موجود  های  پروتئین  تجزيه  يا  و 
آمینه  اسیدهای  تولید  برای  شرايطی 
مورد نیاز فراهم می کند. که اين امر 
موجب تخريب بیشتر گیاه و در نهايت 

مرگ گیاه می شود.
در تنش ها، گیاهان تالش میکنند 
اسیدآمینه  ها  پروتئین  تجزيه  با 
اسید  اين  کنند،  تولید  را  پرولین 
آمینه باعث افزايش قدرت و مقاومت 
تنش  برابر  در  سلولی  ديواره  بیشتر 

ها می شود.
سنتز فتو

عملیات  مهمترين  فتوسنتز 
را  قند  گیاه  است.  گیاه  شیمیايی 
دی  از  استفاده  با  فرآيند  اين  طی 
ر  نو و  ب  آ  ، بن کر کسید  ا

 . کند می  لید  تو
ت  ا ر هید بو کر ( ها  قند سپس 
ن  ا عنو به  ه  گیا سط  تو  ) ها

ير  سا ی  ا بر ی  ژ نر ا منبع  20

بیوسنتز پروتئین
تولید  برای  ها  آمینه  اسید 
مورد  گیاهان  در  ها  پروتئین 
بسیاری  و  گیرند  می  قرار  استفاده 
بافت  سازنده  اجزای  از  ها  پروتئین 
در  ها  پروتئین  هستند.  گیاهی  های 
در  بیولوژيک  های  فرايند  تمامی 
گیرند.  می  قرار  استفاده  مورد  گیاه 
پروتئین  میتوانند  زمانی  گیاهان 
که  کنند  تولید  را  نیاز  مورد  های 
فراهم  گیاه  برای  غذايی  اولیه  مواد 
آمینه  اسیدهای  تولید  باشد. 
است.  بر  انرژی  بسیار  فرآيندی 
آمینو  آوردن  فراهم  بنابراين، 
ريشه  طريق  از  اضافی  اسیدهای 
را  مصرفی  انرژی  برگ  بافت  يا  ها 
کاهش و موجب افزايش عملکرد در 

گیاه می شود.
غیر  های  تنش  به  مقاومت 

زیستی و زیستی
)دمايی،  زيستی  غیر  های  تنش 
از  ناشی  مسمومیت  شوری،  خشکی، 
عناصر  و  شیمیايی  سموم  کاربرد 
)آفات  زيستی  تنش  و  سنگین( 
را  گیاه  متابولیسم  ها(  بیماری  و 
نتیجه  در  که  داده  قرار  تأثیر  تحت 
کاهش  محصول  عملکرد  و  کیفیت 
آمینه  اسید  از  استفاده  يابد.  می 
از  بعد  و  طول  در  قبل،  آزاد،  های 
کاهش  باعث  استرس،  ايجاد  شرايط 

شود. می  ها  تنش  تخريبی  اثرات 



اطالعاتی کامل از عملکرد اسید های آمینه

تنظیم  در  که  جديدی  کلسیم 
ها  روزنه  شدن  بسته  و  ز  با
کرده  يی  شناسا دارند  نقش 
دادند  نشان  محققین  ند.  ا
داخل  در  کلسیم  غلظت  که 
که  روزنه  فظ  محا های  سلول 
نها  آ شدن  بسته  و  ز  با نقش 
پروتئین  ثیر  تأ تحت  دارند،  را 
های  همولوگ  نند  ما يی  ها
مات  گلوتا آمینه  اسید  گیرنده 
آمینه  اسید  گیرد.  می  ر  قرا
را  کلسیم  های  نال  کا مات  گلوتا
های  سلول  پالسمای  غشای  در 
در  میکند.  د  يجا ا روزنه  فظ  محا
شد  داده  نشان  تحقیقات  اين 
فقط  متیونین  آمینه  اسید  که 
تا  میکند  ز  با را  کلسیم  نال  کا
سلول  وارد  کلسیم  های  يون 

. ند شو
عنوان  به  آمینه  اسیدهای 

منبع پایدار نیتروژن آلی
ن  ژ و نیتر يج  ا ر ل  شکا ا
 )N O 3 ( ت  ا نیتر ه  گیا ی  ا بر
 . هستند  )N H 4 ( م  نیو مو آ و 
ن  ژ و نیتر ز  ا ی  يگر د منبع 
مع  مجا ر  د ه  ز و مر ا که  

گفتگو و  بحث  د  ر مو علمی 

توسط  ها  استومات  دهانه 
رطوبت،  )نور،  چون  خارجی  عوامل 
عوامل  و  ها(  نمک  غلظت  و  دما 
و  آمینه  )اسیدهای  چون  داخلی 
شوند.  می  کنترل  موجود(  پتاسیم 
کم  نور  معرض  در  گیاه  که  زمانی 
حرارت  درجه  يا  و  کم  رطوبت  يا  و 
کاهش  را  فتوسنتز  گیرد،  قرار  باال 
میدهد.  افزايش  را  نوری  تنفس  و 
گیاه  متابولیکی  تعادل  اتفاق  اين 
توقف  موجب  و  زده  برهم  را 
که  صورتی  در  شود.  می  رشد 
عنوان  به  گلوتامیک  اسیدآمینه 
سلول  روی  بر  اسمزی  عامل  يک 
تأثیر  ها  استومات  و  محافظ  های 
بازشدن  موجب  میتواند  و  گذاشته 
گازی  تبادالت  افزايش  و  ها  روزنه 

شود.  فتوسنتز  نهايت  در  و 

میوه تشکیل  و  افشانی  گرده 
مرحله  دو  در  آمینه  اسیدهای 
در گیاهان در اوج تولید خود قرار 
افشانی  گرده  زمان  در  يکی  دارد 
میوه  تشکیل  زمان  در  ديگری  و 
اسید  رسند.  می  حد  باالترين  به 
میوه  رسیدن  به  هیستئین  آمینه 
پرولین  اسیدآمینه  میکند.  کمک 
گرده  باروری  افزايش  باعث 
لیزين،  آمینه  اسید  شود.  می 
گلوتامیک  اسید  و  متیونین 
و  گرده  زنی  جوانه  افزايش  موجب 
می شود.  گرده  لوله  طول  افزايش 
و  والین  آالنین  های  آمینه  اسید 
میوه  کیفیت  بهبود  باعث  لیوسین 

شود. می  ها 

آزاد  آمینه  های  اسید  همان  است، 
نیتروژن  ساختار  دارای  که  هستند 
نیتروژن  نوع  اين  باشند.  می  آلی 
فرم آماده مصرف بوده و گیاه نیازی 
معدنی  نیتروژن  تبديل  برای  ندارد 

به فرم آلی انرژی صرف کند.
نیتروژن  فقط  گیاه  که  زمانی 
کند  مصرف  نیترات  فرم  به  معدنی 
در اين حالت رشد زيادی به واسطه 
افتد  می  اتفاق  سلولی  ديواره  رشد 
اما ديواره سلولی نازک و کشیده می 
اين موضوع حساسیت ديواره  شود. 
آفات  و  ها  تنش  برابر  در  را  سلولی 
زمانی  دهد.  می  افزايش  بسیار 
در  نیتروژن  دو  هر  از  ترکیبی  که 
زمان مصرف فراهم شود، سلول ها 
و  تر  طبیعی  شکل  با  رشد  به  تمايل 
باعث می شود  اين  دارند.  تر  محکم 
و مقاوم  که سلول های گیاهی سالم 
مختلف  های  تنش  برابر  در  تری 
آلی  نیتروژن  خاک  در  شود.  تولید 
اشباع  تری  پايین  های  رطوبت  با 
فراهم  جذب  برای  شرايط  و  شده 
 )Stomata(ها استومات  شود.  می 
با  که  هستند  گیاهی  ساختارهای 
موجب  ها  سلول  اسمزی  تنظیم 
گیاه می شوند.  تعادل آب در  ايجاد 
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اطالعاتی کامل از عملکرد اسید های آمینه

به  آمینه  اسیدهای  از  بعضی 
ترکیبات  تولید  برای  محرک  عنوان 
باکتری  در  رشد  و  هورمونی  مختلف 
به  شوند.  می  استفاده  خاکزی  های 
پیش  يک  متیونین  مثال،  عنوان 
ماده مهم برای رشد و تثبیت غشای 
می  خاکزی  های  باکتری  در  سلولی 
ها  میکروارگانیسم  از  بعضی  شود. 
منبع  عنوان  به  را  آمینه  اسید  نیز 
می  مصرف  آلی  پروتئین  و  نیتروژن 
آمینه  اسیدهای  بنابراين،  کنند. 
آلی  غنی  منبع  عنوان  به  خاک  در 
خاک،  ساختار  ساخت  به  کمک  برای 
را  مناسب  شرايط  آب  حفظ  و  احیاء 

میکنند. فراهم 

عوامل  و  هورمون  تولید 
محرک رشد

پیش  آمینه  اسیدهای  از  برخی 
و  مختلف  گیاهی  های  هورمون  ساز 
اسید  هستند.  رشد  ترکیبات  ساير 
تولید  ماده  پیش  متیونین  آمینه 
اتیلن )مهم برای رسیدن میوه و رنگ 
گیری( می باشد. همچنین اسیدآمینه 
برای  مهم  ماده  پیش  يک  تريپتوفان 
 Indole-3( اکسین  هورمون  سنتز 
که يک هورمون  باشد،  می   )-Acetic

ضروری برای رشد است. اسید آمینه 
آرژنین يک پیش ماده مهم برای تولید 

هورمون سیتوکنین است.
تعادل  ایجاد  و  افزایش 

فعالیت میکروبی در خاک
زندگی  تمام  که  آنجايی  از 
اسیدهای  به  وابسته  موجودات 
همه  شامل  اين  که  است،  آمینه 
اطراف  و  داخل  میکروارگانیسم های 
اين  شود.  می  نیز  ريشه  منطقه 
اسیدهای  از  ها  میکروارگانیسم 
آمینه تولیدی توسط گیاهان استفاده 
می کنند. برخی از اسید آمینه ها به 
عنوان ساختارهای ساختمانی و سنتز 
ها  میکروارگانیسم  در  پروتئین 

استفاده می شود.
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کیالت کننده طبیعی
يکی از مهمترين نقش های اسید 
و  جذب  قابلیت  افزايش  ها  آمینه 
زيست فراهمی مواد معدنی در گیاهان 
دلیل  به  معدنی  مواد  از  برخی  است. 
اضافی  های  يون  و  مولکولی  ساختار 
در  جذب  کمبود  با  يا  جذب  قابل  غیر 
گیاه مواجه می شوند. آمینواسیدهای 
آزاد می توانند اين مواد را درون خود 
جای داده و بدون تاثیربر روی يکديگر 
اسیدهای  کنند.  حمل  گیاه  بدرون 
گلوتامیک  اسید  و  گاليسین  آمینه 
طبیعی  های  کننده  کیالت  عنوان  به 
اين  اند.  شده  شناخته  مهم  بسیار 
مولکولی  وزن  دلیل  به  موضوع 
می شود  موجب  که  است  آنها  پايین 
سلولی  غشای  طريق  از  راحتی  به 
نفوذ  سلول  درون  به  و  کرده  عبور 
مهم  اثرات  از  ديگر  يکی  کند. 
اثرات  کاهش  آمینه  اسیدهای 
گیاه  درون  شده  جذب  فلزات  سمی 
است. چرا که با اتصال به آنها شرايط 

اثرگذاری آنها را کاهش میدهد.







گیاهچه”  “استقرار  و  بذرها”  جوانه زنی  “درصد  کشاورزی  محصوالت  عملکرد  بهبود  در  مؤثر  عوامل  از 

گیاهان  رشد  مرحله  ترين  حساس  و  مهمترين  اولین،  عنوان  به  گیاهچه  استقرار  و  زنی  جوانه  می باشد. 

جوانه  پايین  درصد  در  مؤثر  عوامل  از  محیطی  سخت  های  تنش  و  اقلیمی  شديد  تغییرات  امروزه  است. 

آن  واسطه  به  که  تکنیکي است  بذر”  “پرايمینگ  گیاهچه محسوب می شوند.  استقرار ضعیف  و  بذرها  زنی 

فرآيندهای فیزيولوژيکي و بیوشیمیايي در بذر قبل از کشت فعال شده و لذا بذرها قبل از قرارگرفتن 

با شرايط سخت محیطی، آمادگي الزم برای جوانه زني و استقرار را به دست مي آورند.  در خاک و مواجهه 

امروزه اين تکنیک به عنوان يکی از روشهای موفق و کاربردی برای بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه 

جوانه  درصد  که  است  ترکیباتی  حاوی  دايان  بذر  آبنوش  محصول  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  دنیا  در 

محصول  اين  با  کشت  از  قبل  بذرها  تیمار  می کند.  تضمین  را  گیاه  موفق  استقرار  آن  دنبال  به  و  زنی 

می تواند گیاهچه را در مقابل تنشهای شوری و خشکی ابتدای دوره رشد مقاوم نمايد. مجموعه اين اثرات 

افزايش خواهد داد. به طور چشمگیری  را  و کیفیت محصوالت کشاورزی  عملکرد 

                    تکنیک پرایمینگ بذر
که  شود  می  قوی  و  سالم  کامالً  گیاهچه  يک  ايجاد  و  استقرار  زنی،  جوانه  قدرت  افزايش  و  بهبود  موجب  تکنیک  اين 

کارايی گیاه را در مزارع افزايش می دهد. در شرايطی که عملیات پرايمینگ بر بذرها اعمال شده باشد بذور بعد از 

استقرار در زمین در صورت وجود دمای مناسب سريعتر جوانه می زنند و جوانه زنی بطور همزمان صورت می گیرد. 

افزايش میزان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و استقرار مناسب گیاه موجب  بر  با ترکیبات فنولیکی عالوه  پرايم بذر 

با افزايش سطح ريشه ها در شرايط  و  تحمل به تنش های محیطی چون شوری و خشکی را برای گیاه فراهم می کند 

متغییر محیطی گلدهی را زودتر و موجب افزايش عملکرد کیفی و کمی محصوالت می شود. در جريان پرايمینگ، بذرها 

میشوند.  خارج  آب  محیط  از  سپس  و  چه(  ريشه  خروج  از  قبل  )تا  کنند  جذب  آب  کمی  حد  تا  يابند  می  اجازه  معموالً 

امکان وقوع يکسری فرآيندهای فیزيولوژيکی و  اما  انجام شود.  مقدار آب جذب شده در حدی نیست که جوانه زنی 

بیوشیمیايی پیش از جوانه زنی را فراهم می آورد. تیمارهای پرايمینگ بذر به منظور سرعت بخشیدن به جوانه زنی 

و رشد گیاهچه در شرايط طبیعی و تنش استفاده می گردند. هنگامی که بذر پرايم شده در محیط مناسب جوانه زنی 

قرار میگیرد، سريعتر از بذرهايی که پرايم نشده باشند جوانه زنی می کنند. گزارش های مختلفی حاکی از آن است 

که پرايمینگ باعث افزايش درصد، سرعت و يکنواختی جوانه زنی و سبز شدن بذر می گردد.

استقراری  و  ایجاد  محصول  برای  را  زنی  جوانه  تضمین  دایان  بذر  آبنوش 

در  را  مقاومت گیاه  محصول  این  دارد.  دنبال  به  برای گیاه  را  موفق 

تضمین  گیاه  نامساعد  شرایط  دیگر  و  آبی  های  تنش  و  شوری  برابر 

شد. خواهد  محصول  نهایی  عملکرد  و  افزایش کیفیت  باعث  و  کرده 

آبنوش بذر  دایان
Seed Priming DAYAN



مطالب الزم برای مصرف کننده
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
استفاده  بروشور مصرف،  يا  کارشناس 

نمايید.

مزایا
سطح  محصول  اين  از  استفاده 
ريشه در گیاهان را افزايش می دهد. 

ضد  خاصیت  خود  محصول  اين 
قارچی داشته و موجبات عدم استفاده 

از قارچ کش ها را بدنبال دارد.
سطح  محصول  اين  از  استفاده 
برگ و ماده خشک را در عملکرد نهايی 

افزايش می دهد.
ضخامت  محصول  اين  از  استفاده 
خشک  و  تر  وزن  برگ،  تعداد  ساقه، 

ساقه را افزايش می دهد.
موجب  محصول  اين  از  استفاده 
در شرايط  گیاه  نهايی  عملکرد  افزايش 

تنش های شوری و خشکی می شود.
استفاده از اين محصول در گیاهان 

موجبات کنترل ژني را فراهم میکند.
موجب  محصول  اين  از  استفاده 
طي  در  اکسیداتیو  هاي  آسیب  کاهش 

جوانه زني بذر می شود.
موجب  محصول  اين  از  استفاده 
گیاهان  در  سرما  به  مقاومت  افزايش 

می شود.

توجه: استفاده از این روش دقت باالیی نیاز دارد. لطفا قبل از مصرف حتمًا با کارشناسان شرکت در ارتباط باشید.
با توجه به مشکالت پیش رو در بخش کشاورزی این تکنیک کمک بسیار زیادی به این بخش میکند. اما باید توجه 
داشت این تکنیک فقط زمانی نتایج بسیار خوبی خواهد داشت که کشاورز موارد مهم دیگر دخیل در تولید، نظیر 

آبیاری به موقع و به اندازه، مبارزه با آفات و بیماری ها را به خوبی پیش برده باشد.

بايد  بذر  کردن  خشک  شرايط 
زمان  مدت  گذشت  از  بعد  بالفاصله 
ذکر شده برای هر بذر انجام گیرد، در 
غیر اين صورت رطوبت موجود بر روی 
بذرموجب سبز شدن و کاهش کیفیت 

بذر می شود.

احتیاط موارد 
با  مخزن  در  مصرف  زمان  در 
کشی  قارچ  و  کش  علف  سم،  هیچ 

نشود. ترکیب 
میزان  داشت،  دقت  بايد 
اهمیت  دارای  محصول  اين  مصرف 
رضايت  نتیجه  حداکثر  باشد.  می 
حاصل  زمانی  محصول  اين  از  بخش 
دقیقا  محصول  اين  که  شد  خواهد 

شود. مصرف  بروشور  طبق 
بذرها  تکنیک  اين  انجام  در 
بیشتر  آنها  وزن  و  شده  متورم 
زمان  در  بنابراين  شد.  خواهد 
توجه  را مورد  نکته  اين  بايد  کاشت 
کاشت  تراکم  اينکه  تا  قرارداد 

نیابد. کاهش 

عوارض جانبی
به  است  ممکن  محصول  هر 
موازات اثر گذاری مطلوب، باعث بروز 

عوارض ناخواسته ای نیز بشود. 
ماهیت  از  عوارض  اين  البته 
پیشینه  به  بايد  بلکه  نبوده  محصول 
زمین مورد کشت و شرايط اجرايی و يا 
مصرف کودهايی که در گذشته توسط 
اگر  کرد.  توجه  شده  انجام  کشاورز 
محصول  اين  از  عوارضی  کنون  تا  چه 
صورت  در  است.  نشده  مشاهده 
با کارشناسان شرکت و  مشاهده حتماً 
يا متخصصین اين حوزه مشورت شود.

موجب  محصول  اين  از  استفاده 
گیاه  در  سنگین  فلزات  تنش  کاهش 

می شود.
با تأثیر بر  اين محصول در نهايت 
فرآيندهای فیزيولوژيک گیاه، عملکرد 

نهايی را افزايش می دهد.

توجه: این روش تکنیکی مزرعه ای بوده و باید قبل از کاشت انجام و بعد از اتمام مرحله آبنوشی و خشک شدن 
بالفاصله اقدام به کاشت شود. در صورت انجام این تکنیک و نبود آمادگی الزم برای کاشت بذرها در محل 
سایه پهن و خوب خشک شوند و سپس در محل خنک و در سایه نگهداری شوند تا شرایط برای کاشت فراهم 

شود. پیشنهاد می شود بذرهای پرایم شده قبل از گذشت 10 روز کاشته شوند. 26



دستگاه های حوضچه جوانه زنی بهترین روش برای انجام تکنیک پیش تیمار جوانه زنی 

ن صفها ا تی  تحقیقا علمی  ک  شهر ر  د مستقر  لتا  د ن  ها سپا کت  شر خت  سا

W W W . S E P A H A N D E L T A . C O M   

شرایط مصرف

مقدار مشخص از اين محصول را 

که  آب  از  ای  شده  تعیین  مقدار  در 

بتواند بذرها را در خود غوطه ور سازد 

ور  ريخته می شود. مدت زمان غوطه 

مشخص  محلول  اين  در  بذرها  سازی 

متفاوت  بذور  از  برای هر يک  و  بوده 

زمان  در  مقابل(.  )جدول  باشد  می 

بین  بايد  عملیات دمای آب  اين  انجام 

20 تا 25 درجه تنظیم گردد. حفظ اين 

تکنیک  اين  کیفیت  افزايش  به  دما 

کمک بزرگی میکند. اين عملیات نبايد 

انجام  نور مستقیم خورشید  برابر  در 

غوطه  زمان  مدت  طی  از  بعد  گیرد. 

آب  از  و  بذرها شسته شده  ورسازی 

خارج می شوند و در مکان سر پوشیده 

ايجاد  با  و  شده  پهن  کامل  صورت  به 

کردن  خشک  به  اقدام  هوا  جريان 

مراحل خشک  انجام  از  بعد  می شود. 

کردن سطح بذر، شرايط کاشت فراهم 

و کشت صورت گیرد.

در زمان استفاده از اين روش به 

استفاده  ديگری  ترکیب  عنوان  هیچ 

نشود. 

نبايد  روش  اين  در  مصرفی  آب 

شور باشد.

نگهداری شرایط 
و  سايه  در  را  فوق  محصول 
نگهداری  خورشید  نور  از  دور 

. کنید
بطری  درب  مصرف  از  قبل  تا 
شدن  باز  صورت  در  نشود.  باز 
و  مصرف  روز   30 از  قبل  تا  درب 
يا در صورت عدم مصرف در دمای 

شود. نگهداری  درجه   22 تا   15

میزان و مقدار مصرف
لطفا میزان مصرف دقیقاً با  توجه به جدول ذيل استفاده شود.

دقت در مقدار مصرف و رعايت مدت زمان از نکات مهم اين تکنیک می باشد.
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قرار گیری در خاک و ادامه جذب 20 

زنی جوانه  و  خاک  در  نهايی  درصد 

)پرايمینگ(  آبنوشی  مرحله  شروع 

موجود  ترکیبات  جذب  همراه  به 

دايان بذر  آبنوش  محصول  در 

بذر پرايم نشده

بذر پرايم شده با محصول آبنوش 

بذر دايان

مرحله  )پايان  آبنوشی  مرحله  پايان 

زنی  جوانه  مرحله  اين  در  پرايمینگ(، 

درصد   80 فقط  که  چرا  گیرد.  نمی  صورت 

است. شده  جذب  زنی  جوانه  نیاز  مورد  آب 
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انتقال قندها، کنترل استومات ها  به  پتاسیم  از نقش های مهم 
آنزيم ها و پروتیئن ها، تنظیم  از  )روزنه ها(، کوفاکتور بسیاری 
فشار اسمزی در سلول ها، کاهش حساسیت به بیماری های گیاهی 
در گیاهان میتوان اشاره کرد. پتاسیم باعث افزايش بسیاری از 
فعالیت های آنزيمی می شود که به فتوسنتز و تولید مواد غذايی 
بسیار  نشاسته  از  غنی  غالت  تولید  برای  پتاسیم  کند.  می  کمک 
از  و  اسمزی سلولی شده  فشار  حفظ  باعث  پتاسیم  است.  حیاتی 
عنصر  عنوان  به  پتاسیم  میکند.  جلوگیری  سلول  آب  رفت  هدر 
عواملی  در  دلیل  همین  به  است.  شده  شناخته  کیفیت  افزايش 
مانند اندازه، شکل، رنگ، طعم، عمر مفید و ساير فاکتور های کیفی 

محصوالت کشاورزی  اثر گذار است. 

تغییرات  کنترل  در  عنصر  اين  می شود.  محسوب  گیاهان  برای  پر مصرف  و  ضروری  عناصر  جزء  پتاسیم 
از  بسیاری  برای  کوفاکتور  عنوان  به  و  گیاهی  الکترولیت هاي  تنظیم  کاتیون-آنیون،  تعادل  اسمزي، 
نقش  ريشه  تکامل  و  رشد  گیاه،  ساختار  استحکام  در  همچنین  پتاسیم  دارد.  مهمی  نقش  ها  آنزيم 
داشته و با تأثیر بر ضخامت و طول آوندها، مقاومت به خشکی و حساسیت به ورس را در گیاهان بهبود 
راندمان  افزايش  بر  عالوه  تعرق،  کنترل  و  روزنه ها  نمودن  بسته  و  باز  با  پتاسیم  می دهد. 
تولید  می دهد.  افزايش  گیاهان  در  نیز  را  آبی  کم  و  شوری  های  تنش  به  مقاومت  آب،  مصرف 
همچنین  پتاسیم  است.  وابسته  عنصر  اين  وجود  به  باغی  و  زراعی  محصوالت  در  رنگدانه ها 
دارد.  مهمی  نقش  گیاهان  میوه  و  دانه  به  آنها  انتقال  و  کربوهیدرات ها  و  پروتئین  تولید  در 

طعم  رنگ،  اندازه،  )شکل،  کیفیت  بر  ثیرگذار  تأ اصلی  عناصر  از  يکی  پتاسیم  کلی  طور  به 
از  نیز  فسفر  پتاسیم،  بر  عالوه  می رود.  شمار  به  باغی  و  زراعی  محصوالت  ماندگاری(  و 
بیوشیمیايی،  فرآيندهاي  از  بسیاري  در  که  است  ه  گیا ز  نیا مورد  اصلی  غذايی  عناصر  جمله 
بر  عالوه  پتاسیم  همراه  به  فسفر  تأمین  دارد.  مهمی  نقش  انرژي  انتقال  و  ساخت  فتوسنتز، 
فوق  محصول  داد.  خواهد  افزايش  را  گیاهان  عملکرد  چشمگیری  طور  به  پتاسیم  جذب  بهبود 
باشد. می  درصد(   45 ( مقدار  به  خالص  پتاسیم  و  درصد(   20 ( مقدار  به  خالص  فسفر  دارای 

پتاس وافر دایان
این محصول به صورت سوسپانسیون محلول تولید شده است.

Potass Vafer DAYAN

از نقش های مهم عنصر فسفر می توان به کنترل تقسیم سلولی، فتوسنتز و فسفوريالسیون نوری و 
انرژی  تبديل  و  در جذب  کرد. فسفر  اشاره  گیاهان  در   NADP و   ATP انرژی  پر  تشکیل ساختارهای 
خورشید به ترکیبات گیاهی نقش مهمی دارد. فسفر باعث رشد ريشه و رشد گیاهچه می شود. تحريک و 
توسعه ريشه، افزايش قطر ساقه، بهبود گل انگیزی و تولید دانه با کیفیت از ديگر نقش های مهم فسفر می باشد.



مطالب الزم برای مصرف کننده
تأمین  برای  محصول  اين    
گیاه،  نیاز  مورد  فسفر  و  پتاسیم 
حاوی  وافر  پتاس  است.  شده  تولید 
پتاسیم  و  فسفر  از  بااليی  درصد 
می  گیاه  برای  جذب  قابل  معدنی  

. شد با
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
مصرف،  بروشور  يا  و  کارشناس 

نمايید. استفاده 
یا ا مز

روش  به  فوق  محصول 
است. شده  تولید  سوسپانسیون 

درصد   45 دارای  محصول  اين 
به   K2O فرم  )به  خالص  پتاسیم 
خالص  فسفر  و  درصد(   54 میزان 
 P2O5 20 درصد )به فرم  به میزان 

باشد. می  درصد(   45 میزان  به 
باعث  محصول  اين  باالی  حاللیت 
حداکثری  جذب  و  کیفیت  افزايش 
شده  گیاه  توسط  فسفر  و  پتاسیم 
های  آلودگی  کاهش  به  منجر  که 

شد. خواهد  محیطی  زيست 
تنظیم  به  توجه  با  ترکیب  اين 
عناصر  حاللیت  دامنه  در   pH

در  را  ماندگاری  کمترين  موجود، 
و  خاک  حفظ  موجب  و  داشته  خاک 

شود. می  زيست  محیط 

شرایط مصرف 
سوسپانسیون  ماهیت  به  توجه  با 
مصرف  از  قبل  محصول،  اين  بودن 

بطری را خوب تکان دهید.
در زمان مصرف در مخزن تزريق با 
کودهای شیمیايی ديگر ترکیب نشود.

استفاده همزمان اين محصول در 
محلول پاشی با کود آمینوپاوردايان يا 
اثر  و  جذب  دار  اسیدآمینه  کودهای 

گذاری آن را افزايش میدهد.
در زمان محلول پاشی اين محصول    
در  ديگری  شیمیايی  محصول  هیچ  با 

مخزن محلول پاش همراه نشود.
همراه  محصوالت  تزريق  زمان  در 
ابتدا 20  توجه داشت  بايد  آبیاری  با 
درصد آبیاری مزرعه انجام شده باشد 

کود  سیستم  در  محصوالت  سپس  و 
رسانی تزريق شود. 

میزان و مقدار مصرف
به  مصرف  میزان  پاشی:  محلول 
صورت محلول پاشی )برگ پاشی( در 
باغات و زراعت يک لیتر در هزار لیتر 

آب در هکتار توصیه می شود. 
باغات: میزان مصرف همراه با آب 
آبیاری )ريشه ای( در باغات 2 لیتر در 
بار مصرف پیشنهاد می  هکتار در هر 

شود.
با  همراه  مصرف  میزان  زراعت: 
آب آبیاری )ريشه ای( در زراعت 2 تا 
3 لیتر در هکتار در هر زمان مصرف 
صورت  در  )البته  شود.  می  پیشنهاد 
زمان  در  نبايد  بیشتر  مصرف  به  نیاز 
مصرف از مقدار پیشنهاد شده بیشتر 
دفعات  تعداد  فقط  و  شود  مصرف 

مصرف افزايش پیدا کند(
مصرف  صورت  در  درخت:  تک 
توان  می  درخت  تک  هر  برای 
اين  از  سی  سی   5 تا   3 مقدار 
حل  آب  لیتر   20 در  را  محصول 
آبیاری  محل  در  سپس  و  کرده 
داد. قرار  استفاده  مورد  ها  ريشه 

شرح                                                     میزان مصرف
محلول پاشی ............................... یک لیتر در هزار لیتر آب در هکتار

زراعت )آبیاری( ......................... 2 تا 3  لیتر در هکتار 
باغات )آبیاری(  ......................... 2 لیتر در هکتار

تک درخت ................................. 3 تا 5 سی سی )میلی لیتر(

توجه: لطفا در هر بار مصرف از میزان های پیشنهادی بیشتر مصرف نشود. ولی با نظر 

کارشناس تعداد مصرف میتواند افزایش پیدا کند.

. . . قبل از مصرف بطری را خوب تکان دهید . . .
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مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
شود.  نمی  پیشنهاد  زراعت  و  باغات 
ريزش  موجبات  مصرف  صورت  در 
عملیات  انجام  در  تداخل  يا  و  گل 

تشکیل میوه و دانه خواهد شد.

در  محصول  اين  مصرف 
از  بعد  و  رشد  انتهای  مرحله 
عنوان  به  محصول  برداشت 
آمینوپاور  با  نبايد  ست  فروت 
آمینه  اسید  دارای  کودهای  يا  و 

گیرد. انجام 
نگهداری شرایط 

و  سايه  در  را  فوق  محصول 
نگهداری  خورشید  نور  از  دور 

. کنید
بطری  درب  مصرف  از  قبل  تا 
شدن  باز  صورت  در  نشود.  باز 
مصرف  روز   30 از  قبل  تا  درب 
در  مصرف  عدم  صورت  در  يا  و 
نگهداری  درجه   22 تا   15 دمای 

. د شو
باز  صورت  در  محصول  اين 
الزم  رطوبت  آن  درب  ماندن 
قابل  غیر  و  داده  دست  از  را 

شود. می  مصرف 

مصرف در دوران رشد گیاه 
و پر شدن میوه و دانه

ر  د ل  محصو ين  ا ز  ا ه  د ستفا ا
عت  ا ر ز بخش  ی  ا بر ن  ا ر و د ين  ا

 . د ر ا ند نعی  ما نی  غبا با و 
ين  ا ر  د ف  مصر لبته  ا
کیفیت  يش  ا فز ا عث  با ن  ما ز
نی  غبا با ر  د ها  ه  میو نگ  ر و 
بخش  ر  د کیفیت  يش  ا فز ا و 

. د شو می  عت  ا ر ز

عوارض جانبی
به  است  ممکن  محصول  هر 
باعث  مطلوب،  گذاری  اثر  موازات 
بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود. 
ماهیت  از  عوارض  اين  البته 
پیشینه  به  بايد  بلکه  نبوده  محصول 
اجرايی  شرايط  و  کشت  مورد  زمین 
گذشته  در  که  کودهايی  مصرف  يا  و 
توجه  شده  انجام  کشاورز  توسط 
کرد. اگر چه تا کنون عوارضی از اين 
در  است.  نشده  مشاهده  محصول 
کارشناسان  با  حتماً  مشاهده  صورت 
حوزه  اين  متخصصین  يا  و  شرکت 

مشورت شود.

موارد احتیاط
محصول  اين  مصرف  زمان  در 
قارچ کش  آفت کش،  با سموم  نبايد 
قرار  مخزن  يک  در  ها  کش  علف  و 

گیرند.
تانکرهای  در  تزريق  صورت  در 
انتقال در ناحیه ريشه توجه شود که 
آفت  سموم  گونه  هر  از  خالی  مخزن 
کش، قارچ کش و علف کش ها باشد.
پاشی  محلول  مصرف  زمان  در 
کود شیمیايی  هیچ  با   مخزن  در  لطفا 

ديگری همراه نشود.
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Barley: Department of pimary 
industries and regional Development 

(www.agric.wa.gov.au)

corn: phosphorus Deficiency in corn 
(www.cropnutrition.com)

potato: nDsu-north dakota state 
university 

(www.ag.ndsu.edu)

Grape: phosphorus Deficiency in Grape
(www.cropnutrition.com)

soybean: ontario ipM-Ministry of 
agriculture food & rural affairs 

(www.omafra.gov.on.ca)

cotton: phosphorus deficiency 
(www.en.wikipedia.org)

نمونه هایی از کمبود عنصر پتاسیم در گیاهاننمونه هایی از کمبود عنصر فسفر در گیاهان

تداخالت  به  توجه  با 
گیاهان  در  که  ای  تغذيه 
توجه  بايد  افتد  می  اتفاق 
فقط  ها  عکس  اين  داشت 
به  مشابهت  يا  و  مشکوک 
گیاه  در  عنصر  اين  کمبود 
را به نمايش می گذارند. 
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کلسیم به تعادل اسیدهای آلی در گیاه کمک می کند 
می  فعال  را  گیاهی  آنزيم  سیستم  چندين  همچنین  و 
را تشکیل  ديواره سلولی  از  هايی  بخش  کلسیم  کند. 
گیاه  ساختار  تقويت  باعث  خود  نوبه  به  که  دهد  می 
بهبود  موجب  مستقیم  غیر  طور  به  کلسیم  شود.  می 
رشد ريشه و تحريک فعالیت های میکروبی می شود. 
کلسیم در راندمان تثبیت نیتروژن هوا توسط باکتری 
های تثبیت کننده نیتروژن موثر بوده و تشکیل گرده 
میدهد.    افزايش  ها  لگوم  ريشه  در  را  زيستی  های 
کلسیم باعث رشد ريشه و برگ می شود و بر جذب و 

گذارد. می  مثبت  تأثیر  مغذی  مواد  ساير  فعالیت 

فعال  نفوذپذيری غشا سلول،  و  پايداری  حفظ  در  گیاه  نیاز  مورد  عناصر ضروری  از  يکی  عنوان  به  کلسیم 
نمودن برخی از آنزيم ها، سنتز پروتئین ها، انتقال کربوهیدرات ها و در نهايت رشد و نمو سلول ها نقش 
طريق  اين  از  که  بوده  گیاهان  سلولی  ديواره  استحکام  در  اصلی  ترکیبات  از  يکی  همچنین  کلسیم  دارد. 
پراکنش  و  رشد  افزايش  با  کلسیم  آن،  بر  عالوه  می نمايد.  مقاوم  ها  بیماری  و  آفات  مقابل  در  را  گیاهان 
راندمان  زنی،  جوانه  در  مهمی  نقش  همچنین  کلسیم  می دهد.  بهبود  را  خاک  از  مغذی  مواد  جذب  ريشه 
محصوالت  کیفیت  افزايش  و  محیطی  تنشهای  به  مقاومت  سنگین،  فلزات  مسمومیت  کاهش  فتوسنتز، 
کشاورزی )عطر، طعم، رنگ و ماندگاری( دارد. کلسیم در حاصلخیزی و اصالح خاک و همچنین کاهش اثرات 
)سیگنالینگ(  رسان  پیغام  به  توان  می  کلسیم  عنصر  مهم  های  نقش  از  است.  مؤثر  بسیار  شوری  تنش 
بودن آن اشاره کرد، البته اين عنصر فعالیت فیزيولوژيک کمی در گیاه دارد اما نقش بسیار پر اهمیتی در 
حفظ غشای سلولی خصوصاً در تنش های مکانیکی دارد، تنظیم و بزرگ شدن سلول، سنتز ديواره سلولی، 
بلوک ساختمانی بزرگ  باشد. در کل کلسیم يک  از ديگر نقش های کلسیم می  لیگنین  غشای پالسمايی، و 
در ديواره سلولی ايجاد کرده و حساسیت به بیماری را در گیاهان کاهش می دهد. در اين محصول میزان 
سنتز  و  تولید  اصلی  عاملیت  به  توان  می  نیتروژن  عنصر  مهم  های  نقش  از  باشد.  می  درصد   19 کلسیم 
پروتئین ها، رشد و تمايز سلولی، تشکیل ريشه و توسعه آن )رشد و عملکرد( در گیاهان اشاره کرد. در 

اين محصول میزان نیتروژن خالص )10 درصد( می باشد.

دایان وافر  کلسیمر 
این محصول به صورت سوسپانسیون محلول تولید شده است.

Calcium DAYAN



مطالب الزم برای مصرف کننده
کلسیم  تأمین  برای  محصول  اين    
و نیتروژن مورد نیاز گیاه، تولید شده 
است. کلسیم وافر دايان حاوی درصد 
بااليی از کلسیم و نیتروژن معدنی می 

باشد.
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
مصرف،  بروشور  يا  و  کارشناس 

نمايید. استفاده 
مزایا

روش  به  فوق  محصول 
است. شده  تولید  سوسپانسیون 

درصد   14 دارای  فوق  محصول 
 CaO فرم  )به  خالص  معدنی  کلسیم 
نیتروژن  و  درصد(   19 میزان  به 
فرم  )به  درصد   10 میزان  به  خالص 
Na2O به میزان 13 درصد( می باشد.

باعث  محصول  اين  باالی  حاللیت 
حداکثری  جذب  و  کیفیت  افزايش 
کلسیم و نیتروژن توسط گیاه شده که 
زيست  های  آلودگی  کاهش  به  منجر 

خواهد شد. محیطی 
تنظیم  به  توجه  با  ترکیب  اين 
موجود،  عناصر  حاللیت  دامنه  در   pH

داشته  خاک  در  را  ماندگاری  کمترين 
می  زيست  محیط  و  خاک  حفظ  موجب  و 

شود.

مصرف مقدار  و  میزان 
مصرف  میزان  پاشی:  محلول 
)برگ  پاشی  محلول  صورت  به 
لیتر   2 زراعت  و  باغات  در  پاشی( 
توصیه  هکتار  در  آب  لیتر  هزار  در 

شود.  می 
با  همراه  مصرف  میزان  باغات: 
 2 باغات  آب آبیاری )ريشه ای( در 
زمان  هر  برای  هکتار  در  لیتر   3 تا 

شود. می  پیشنهاد  مصرف 
همراه  مصرف  میزان  زراعت: 
در  ای(  )ريشه  آبیاری  آب  با 
هکتار  در  لیتر   4 الی   3 زراعت 
پیشنهاد  مصرف  زمان  هر  برای 
نیاز  صورت  در  )البته  شود.  می 
زمان  در  نبايد  بیشتر  مصرف  به 
شده  پیشنهاد  مقدار  از  مصرف 
تعداد   فقط  و  شود  مصرف  بیشتر 
کند( پیدا  افزايش  مصرف  دفعات 

مصرف  صورت  در  درخت:  تک 
برای هر تک درخت می توان مقدار 
8 تا 10 سی سی از اين محصول را 
سپس  و  کرده  حل  آب  لیتر   20 در 
مورد  ها  ريشه  آبیاری  محل  در 

گیرد. قرار  استفاده 

مصرف  شرایط 
ماهیت  به  توجه  با 
محصول  اين  بودن  سوسپانسیون 
تکان  خوب  را  بطری  مصرف  از  قبل 

دهید.
در  مصرف  زمان  در  حداالمکان 
شیمیايی  کودهای  با  تزريق  مخزن 

نشود. ترکیب  ديگر 
استفاده همزمان اين محصول در 
آمینوپاوردايان  کود  با  پاشی  محلول 
و  جذب  دار  اسیدآمینه  کودهای  يا 

اثر گذاری آن را افزايش میدهد.
محصوالت  تزريق  زمان  در 
داشت  توجه  بايد  آبیاری  با  همراه 
مزرعه  آبیاری  درصد   20 ابتدا 
تزريق  سپس  و  باشد  شده  انجام 

گیرد.  صورت  محصول  اين 

شرح                                                     میزان مصرف
محلول پاشی ............................... 2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار

زراعت )آبیاری( ......................... 3 تا 4  لیتر در هکتار 
باغات )آبیاری(  ......................... 3 لیتر در هکتار

تک درخت ................................. 8 تا 10 سی سی )میلی لیتر(

توجه: لطفا در هر بار مصرف از میزان های پیشنهادی بیشتر مصرف 
نشود. ولی با نظر کارشناس تعداد مصرف میتواند افزایش پیدا کند.

. . . قبل از مصرف بطری را خوب تکان دهید . . .
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مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
شود.  نمی  پیشنهاد  زراعت  و  باغات 
ريزش  موجبات  مصرف  صورت  در 
عملیات  انجام  در  تداخل  يا  و  گل 

تشکیل میوه و دانه خواهد شد.

لطفا  ای  ريشه  مصرف  زمان  در 
با   تزريق  مخزن  در  االمکان  حتی 
همراه  ديگری  شیمیايی  کود  هیچ 

. د نشو

ی ر ا نگهد یط  ا شر
و  يه  سا ر  د ا  ر ق  فو ل  محصو
ی  ر ا نگهد شید  ر خو ر  نو ز  ا ر  و د

. کنید
ب  ر د ف  مصر ز  ا قبل  تا 
ز  با ت  ر صو ر  د  . د نشو ز  با ی  بطر
ز  و ر  3 0 ز  ا قبل  تا  ب  ر د ن  شد
م  عد ت  ر صو ر  د يا  و  ف  مصر
 2 2 تا   1 5 ی  ما د ر  د ف  مصر

. د شو ی  ر ا نگهد جه  ر د
ز  با ت  ر صو ر  د ل  محصو ين  ا
م  ز ال بت  طو ر ن  آ ب  ر د ن  ند ما
بل  قا غیر  و  ه  د ا د ست  د ز  ا ا  ر

. د شو می  ف  مصر

مصرف در دوران رشد گیاه 
و پر شدن میوه و دانه

مصرف اين محصول در اين دوره، 
باالی  نیاز  دلیل  به  میوه  درختان  در 
باشد.  می  الزامی  ها  میوه  در  کلسیم 
مرحله   3 تا   2 حتماً  مرحله  اين  در 
فواصل  با  محصول  اين  پاشی  محلول 

10 روز پیشنهاد می شود.
مصرف محلول پاشی در اين مراحل 
چون  فیزيولوژيک  های  بیماری  از 

جلوگیری  ها  میوه  در  تلخی  لکه 
میکند.

در  محصول  اين  مصرف  همچنین 
بخش زراعت به صورت محلول پاشی 
اين  میشود.  پیشنهاد  مرحله  چند  در 
عمل باعث افزايش کیفیت دانه ها و 

محصوالت زراعی می شود.
لطفاً  مراحل  اين  در  مصرف  برای 
توجه  بروشور  داخل  های  توصیه  به 

شود.

عوارض جانبی
به  است  ممکن  محصول  هر 
موازات اثر گذاری مطلوب، باعث بروز 

عوارض ناخواسته ای نیز بشود. 
ماهیت  از  عوارض  اين  البته 
پیشینه  به  بايد  بلکه  نبوده  محصول 
زمین مورد کشت و شرايط اجرايی و يا 
مصرف کودهايی که در گذشته توسط 
اگر  کرد.  توجه  شده  انجام  کشاورز 
محصول  اين  از  عوارضی  کنون  تا  چه 
صورت  در  است.  نشده  مشاهده 
با کارشناسان شرکت و  مشاهده حتماً 
يا متخصصین اين حوزه مشورت شود.

موارد احتیاط
در زمان مصرف اين محصول نبايد 
با سموم آفت کش، قارچ کش و علف 

کش ها در يک مخزن قرار گیرند.
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sugarbeet: calcium Deficiency (www.
cropnutrition.com)

Barley: nitrogen Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

tomato: calcium Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

soybean: nitrogen Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

soybean: calcium Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

corn : nitrogen Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

نمونه هایی از کمبود عنصر کلسیم در گیاهاننمونه هایی از کمبود عنصر نیتروژن در گیاهان

تداخالت  به  توجه  با 
گیاهان  در  که  ای  تغذيه 
توجه  بايد  افتد  می  اتفاق 
فقط  ها  عکس  اين  داشت 
به  مشابهت  يا  و  مشکوک 
گیاه  در  عنصر  اين  کمبود 
را به نمايش می گذارند. 
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فرآيندهای  کلیه  هستند.  گیاهان  براي  اساسي  و  ضروری  عناصر   Micronutrients ريزمغذی  عناصر 

بذر  تشکیل  ايمنی،  سیستم  فتوسنتز،  کربوهیدرات ها،  پروتئین ها،  تولید  قبیل  از  گیاهان  فیزيولوژيک 

و تولید میوه تحت تأثیر اين عناصر قرار دارد. تأمین اين عناصر نه تنها رشد و نمو را در گیاهان بهبود 

مقاوم  نیز  بیماريها  و  آفات  سرمازدگی،  خشکی،  شوری،  تنشهای  انواع  مقابل  در  را  گیاهان  بلکه  می دهد 

می سازد. 

محصول ريزمغذی دايان 1 ترکیبی منحصر به  فرد متشکل از عناصر آهن، منگنز، روي، مس، بر، مولیبدات، 

خاک  در  ريزمغذی”  عناصر  “کمبود  باالی  شیوع  بدلیل  می باشد.  ها  ويتامین  و  سولفور  سیلیسیوم،  کبالت، 

نهايی  عملکرد  افزايش  در  بسیار چشمگیری  تأثیر  محصول  اين  برگ پاشی  و  خاکي  مصرف  کشاورزی،  های 

دارد.    گیاهان 

متقابل  اثرات  رعايت  با  و  کشور  خاک های  در  ترکیبات  اين  فقر  گیاهان،  نیاز  اساس  بر  محصول  اين   

عناصر  از  متعادلی  نسبت های  آوردن  فراهم  با  تا  شده  فرموالسیون  عناصر  فرم  بهترين  از  عناصر  بین 

احتمال  کاهش  جذب،  محدوديت  به  توجه  با  فراهم  کند.  گیاهان  رشد  برای  را  شرايط  بهترين  ريزمغذی 

نظر گرفته شده است.  اين  محصول در  نیز در  بهبود راندمان جذب سولفور،  مسمومیت  های عناصر و 

ریز مغذی  1 و 2 دایان
این محصول به صورت سوسپانسیون محلول تولید شده است.

Micronutrients 1 & 2 DAYAN

یز مغذی دایان 2 مخصوص خاک های شور ر

یز مغذی دایان 1 مخصوص خاک غیر شور ر



 نقش عنصر سولفور: 
سولفور  عنصر  مهم  های  نقش  از 
)گوگرد( می توان به سنتز اسید آمینه 
های ضروری چون سیستین و متیونین 
سازنده  واحدهای  آمینه  )اسیدهای 
پروتئین ها به حساب می آيند( اشاره 

کرد. 

نقش ويتامین ها:
در  کاتالیزوری  نقش  ها  ويتامین 
های  ويتامین  دارند،  آنزيمی  فعالیت 
های  ويتامین  مهمترين  جزء   B گروه 

مصرفی در گیاهان می باشند.

نقش  عنصرکبالت:
که  هايی  لگوم  رشد  برای  عنصر  اين 
تثبیت  همزيست  های  باکتری  میزبان 
اند، ضروری است. در  نیتروژن  کننده 
اين مورد، نیاز باکتری های تثبیت کننده 
نیتروژن به کبالت بیش از گیاه میزبان 

است.

نقش  عنصر سیلیسیم:
اين عنصر در ديواره ی سلولی سلول

يافته  تجمع  گیاهان  اپیدرمی  های 
به  گیاه  مقاومت  افزايش  در  و 
از  جلوگیری  و  ها  بیماری  و  آفات 
کند. می  ايفا  مهمی  نقش  ورس 

نقش عنصر مس: 
تشکیل  در  کلیدی  نقش  مس  عنصر 
برای فعالیت  کلروفیل دارد، ضرورت 
دانه  تشکیل  و  تولید  آنزيمی،  های 
و  عنصر  اين  مهم  های  نقش  ديگر  از 
پروتئین  مهم  اجزای  از  يکی  همچنین 
که  است  هايی  آنزيم  در  موجود 
بیوشیمیايی  های  واکنش  از  بسیاری 
را در گیاهان تنظیم می کنند و گیاهان 
خاص  های  آنزيم  اين  حضور  بدون 

رشد نمی کنند. 

نقش عنصر روی: 
کت  شر ی  و ر عنصر  مهم  نقش  ز  ا
يم  نز آ ز  ا ی  ر بسیا ر  ختا سا ر  د
ی  ها يند  ا فر ر  د خیل  د ی  ها
ل  نتقا ا  ، ن ژ و نیتر لیسم  بو متا
 ، ست ا تئین  و پر سنتز  و  ی  ژ نر ا
سط  تو که  هی  گیا ی  ها يم  نز آ
ند  شو می  ل  فعا ی  و ر عنصر 
 ، ها قند لیسم  بو متا ر  د  ً تا عمد
ی  غشا ر  ختا سا چگی  ر يکپا حفظ 
تنظیم   ، تئین و پر سنتز   ، لی سلو
و  کسین  ا ن  مو ر هو سنتز 
 . هستند خیل  د  ، ه د گر تشکیل 
که  ن  ژ ن  بیا تنظیم   ، ن ها گیا ر  د
س  ستر ا تحمل  ر  د مهمی  نقش 
د  جو و به   ، د ر ا د محیطی  ی  ها

 . ست ا بسته  ا و عنصر  ين  ا 38

نقش عنصر آهن: 
و  کلروفیل  سنتز  در  آهن  عنصر 
همچنین واکنش های اکسیداسیون و 

احیاء در گیاهان شرکت دارد.

نقش عنصر بر: 
عنصر بر می تواند در تشکیل ديواره 
لوله  )تشکیل  افشانی  سلولی،گرده 
گرده(، شرکت در متابولیسم و انتقال 

قندها شرکت نمايد.

نقش عنصر منگنز: 
فرآيندهای  در  ضروری  عنصر  اين   
و  اکسین  هورمون  سنتز  فتوسنتز، 
تولید  کوفاکتور  عنوان  به  همچنین 
آنزيم ها در گیاهان نقش  از  تعدادی 

دارد.

نقش عنصر مولیبدات: 
نیترات  آنزيم  تولید  عامل  به  میتوان 
ردوکتاز و نیتروژناز )عامل اصلی تجمع 

نیترات( در گیاهان اشاره کرد. 



محلول پاشی آهن به سرعت مشکل کمبود آهن 
اين  برای حل  اما  کرده  رفع  را  ها  برگ  در سطح 
به  بايد بعد از مصرف محلول پاشی حتماً  مشکل 

صورت ريشه ای مصرف شود.

ريشه  گره  در  اکسیژن  حامل  عنوان  به  آهن 
حبوبات عمل می کند.

کمبود آهن عمدتاً در برگ های زرد رنگ ديده می 
دارند.  پايینی  کلروفیل  سطح  ها  برگ  اين  شود 
زردی برگ ناشی از کمبود آهن ابتدا در برگ های 
جوانترظاهر می شود. اين موضوع نشان می دهد که 

اين عنصر در گیاه به راحتی انتقال پیدا نمی کند.

تعادل  عدم  از  ناشی  است  ممکن  آهن  کمبود 
فلزات ديگر مانند مس، منگنز و مولیبدن باشد.

آهن برای تشکیل کلروفیل ضروری است. کمبود 
شديد آهن باعث ايجاد برگ ها به طور کامل زرد 
يا تقريباً سفید و سپس به رنگ قهوه ای و خشک 

می شوند. کمبود منگنز در خاک هايی با pH باال همراه است، 
کمبود اين عنصر در خیلی از مواقع به دلیل کمبود 
نیست بلکه به دلیل عدم تعادل با ساير عناصر 

چون کلسیم، منیزيم و آهن می باشد.

فرآوری  بدون  دامی  کودهای  از  استفاده 
مناسب و افزايش ماده آلی خاک بیش اندازه 
الزم موجب ايجاد کمبود اين عنصر در گیاه می 

شود.

جوانتر  های  برگ  ابتدای  در  کمبودی  عالئم 
ها  برگ  رگ  بین  زردی  شود.  می  ظاهر 
است. عنصر  اين  کمبود  های  نشانه  از 

در  مهمی  نقش  کلروفیل  سنتز  در  کمک  با 
فتوسنتز دارد.

بلوغ زودرس يکی ديگر از نشانه های کمبود 
در برخی از گونه ها است.

نزديکی  مرز  در  عنصر  اين  مسمومیت  و  کمبود 
قرار دارد. در استفاده از منابع تأمین اين عنصر 

بايد دقت زيادی شود. 

عاليم کمبود ابتداً، در برگ های جوان ديده می 
شود. اين موضوع نشان می دهد که اين عنصر 

در گیاه به راحتی انتقال پیدا نمی کند.

همچنین   و  شده  گلدهی  کاهش  سبب  کمبود 
برگ ها ضخیم و کوچک شده و نقاط نرم و نکروز 
شده ای بر روی میوه ها شکل می گیرد. کمبود 
فعالیت  که  خشکی   های  تنش  در  عنصر  اين 
ريشه ها محدود شده بیشتر در گیاه ديده می شود.

ساختار  در  بور  عنصر  از  درصد   90 از  بیش 
ديواره سلولی بافت های گیاهی يافت می شوند. 
ديواره  مقاومت  کاهش  باعث  عنصر  اين  کمبود 

سلولی بافت های گیاهی می شود.

اين عنصر  آلی کم کمبود  منابع  با  در خاک های 
خاک  قلیايت  افزايش  با  می شود.  ديده  بیشتر 

جذب اين عنصر با مشکل مواجه می شود.

عاليم کمبود ابتداً، در برگ های جوان ديده می 
شود. اين موضوع نشان می دهد که اين عنصر 

در گیاه به راحتی انتقال پیدا نمی کند.

از عاليم کمبود می توان به پیچش و خشک شدن 
نوک برگ ها اشاره کرد.

اين عنصر برای سنتز و فعالیت آنزيم نیترات 
برای  مولیبدن  است.  نیاز  مورد  ردوکتاز 
به صورت همزيستی  نیتروژن  تثبیت  فرايند 

مورد نیاز است.

کمبود در خاک های اسیدی ديده می شود. در 
خاک های قلیايی جذب بااليی دارد.

عاليم کمبود به صورت حاشیه سوزی در برگ 
ها ديده می شود.

خاک   pH افزايش  با  گیاهان  توسط  روی  جذب 
کاهش می يابد. سطح باالی پتاسیم و آهن موجود 

در خاک نیز بر جذب Zn تأثیر منفی دارد.
افزايش pH خاک، موجب کاهش جذب روی در 

گیاه می شود.

عاليم کمبود ابتداً، در برگ های جوان ديده می 
شود. اين موضوع نشان می دهد که اين عنصر 

در گیاه به راحتی انتقال پیدا نمی کند.

می  عملکرد  برای  ضروری  بسیار  عناصر  از 
با  را  گیاه  در  تولید  عنصر  اين  کمبود  باشد. 

مشکل جدی مواجه میکند.

سنتز پروتئین، هورمون و تنظیم رشد به عنصر 
از  ابتدای رشد   مراحل  در  است.  وابسته  روی 
عناصر بسیار ضروری است. گیاهان دارای کمبود 
اين عنصر رسیدگی میوه در آنها به تأخیر می افتد.
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مصرف  برای  الزم  مطالب 
کننده

اين محصول دارای مقدار بااليی از 
عناصر ريز مغذی آهن، روی، بر، منگنز، 
سولفور،  مولیبدات،  کبالت،  مس، 
 C و   B گروه  های  ويتامین  و  سلیسیوم 

می باشد.
برنامه  به  توجه  با  محصول  اين 
و  شده  فرموالسیون  هوگلند  غذايی 
تغذيه  های  سیستم  در  مصرف  قابلیت 

آبکشت را دارد.
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
استفاده  مصرف،  بروشور  يا  کارشناس 

نمايید.
مزایا

اين محصول به روش سوسپانسیون 
تولید شده است.

بااليی  میزان  دارای  محصول  اين 
رشد  نیاز  مورد  مغذی  ريز  عناصر  از 

گیاهان می باشد.
و محلول  باالی عناصر موجود  غلظت 
کیفیت  افزايش  موجب  آن  بودن 

محصول شده است.
 pH تنظیم  به  توجه  با  ترکیب  اين 
در دامنه حاللیت عناصر موجود، کمترين 
موجب  و  داشته  خاک  در  را  ماندگاری 

حفظ خاک و محیط زيست می شود.

میزان و مقدار مصرف
به  مصرف  میزان  پاشی:  محلول 
صورت محلول پاشی )برگ پاشی( در 
کلیه محصوالت 0/5 تا 1 لیتر در هزار 

لیتر آب در هکتار توصیه می شود. 
باغات: میزان مصرف همراه با آب 
آبیاری )ريشه ای( در باغات 1 لیتر در 

هر زمان مصرف پیشنهاد می شود.
با  همراه  مصرف  میزان  زراعت: 
 1 زراعت  در  ای(  )ريشه  آبیاری  آب 
تا 2 لیتر در هر زمان مصرف پیشنهاد 
به  نیاز  صورت  در  )البته  شود.  می 
مصرف  زمان  در  نبايد  بیشتر  مصرف 
از مقدار پیشنهاد شده بیشتر مصرف 
افزايش  مصرف  تعداد  فقط  و  شود 

پیدا کند(
مصرف  صورت  در  درخت:  تک 
توان  می  درخت  تک  هر  برای 
اين  از  سی  سی   3 تا   2 مقدار 
حل  آب  لیتر   20 در  را  محصول 
آبیاری  محل  در  سپس  و  کرده 
قرار  استفاده  مورد  ها  ريشه 

داد.
اين  برای  هیدروپونیک: 
 50 مصرف  مقدار  ها  سیستم 
هزار  در  لیتر(  )میلی  سی  سی 

شود. می  پیشنهاد  آب  لیتر 

برای  خاکی:  ای  گلخانه  کشت 
سی  سی   50 ها  کشت  نوع  اين 
)میلی لیتر( در هزار لیتر آب  برای 
می شود. پیشنهاد  مربع  متر   1000

مصرف  شرایط 
ماهیت  به  توجه  با 
محصول  اين  بودن  سوسپانسیون 
تکان  خوب  را  بطری  مصرف  از  قبل 

دهید.
حتی االمکان در زمان مصرف در 
شیمیايی  کودهای  با  تزريق  مخزن 

نشود. ترکیب  ديگر 
اين  همزمان  استفاده 
با  پاشی  محلول  در  محصول 
کودهای  يا  آمینوپاوردايان  کود 
گذاری  اثر  و  جذب  دار  اسیدآمینه 

میدهد. افزايش  بسیار  را  آن 
محصوالت  تزريق  زمان  در 
داشت  توجه  بايد  آبیاری  با  همراه 
مزرعه  آبیاری  درصد   20 ابتدا 
تزريق  سپس  و  باشد  شده  انجام 

گیرد.  صورت  محصول  اين 

شرح                                                     میزان مصرف
محلول پاشی .................... یک لیتر در هزار لیتر آب در هکتار

زراعت )آبیاری( ............. 1  تا 2  لیتر در هکتار 
باغات )آبیاری(  ............. 1  لیتر در هکتار

تک درخت ...................... 2  تا 3 سی سی )میلی لیتر(
هیدروپونیک ..................... 50 سی سی در هر هزار لیتر آب

کشت خاکی گاخانه ای ........... 50 سی سی در هر هزار لیتر آب در 1000 متر مربع
توجه: لطفا در هر بار مصرف از میزان های پیشنهادی بیشتر مصرف نشود. ولی با نظر کارشناس 

تعداد مصرف میتواند افزایش پیدا کند.

. . . قبل از مصرف بطری را خوب تکان دهید . . . 40



مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
شود.  نمی  پیشنهاد  زراعت  و  باغات 
ريزش  موجبات  مصرف  صورت  در 
عملیات  انجام  در  تداخل  يا  و  گل 

تشکیل میوه و دانه خواهد شد.

نگهداری شرایط 
و  سايه  در  را  فوق  محصول 
نگهداری  خورشید  نور  از  دور 

. کنید
بطری  درب  مصرف  از  قبل  تا 
شدن  باز  صورت  در  نشود.  باز 
مصرف  روز   30 از  قبل  تا  درب 
در  مصرف  عدم  صورت  در  يا  و 
نگهداری  درجه   22 تا   15 دمای 

. د شو
باز  صورت  در  محصول  اين 
الزم  رطوبت  آن  درب  ماندن 
قابل  غیر  و  داده  دست  از  را 

شود. می  مصرف 

مصرف در دوران رشد گیاه 
و پر شدن میوه و دانه

مصرف اين محصول در اين دوره، 
باالی  نیاز  دلیل  به  میوه  درختان  در 
الزامی  درختان  در  مغذی  ريز  عناصر 
می باشد. در اين زمان حتماً يک تا 2 
با  محصول  اين  پاشی  محلول  مرحله 

فواصل 14 روز پیشنهاد می شود.
در  محصول  اين  مصرف  همچنین 

بخش زراعت به صورت محلول پاشی

میشود.  پیشنهاد  مرحله  چند  در 
دانه  کیفیت  افزايش  باعث  عمل  اين 

ها و محصوالت زراعی می شود.
لطفاً  مراحل،  اين  در  برای مصرف 
توجه  بروشور  داخل  های  توصیه  به 

شود.

عوارض جانبی
به  است  ممکن  محصول  هر 
موازات اثر گذاری مطلوب، باعث بروز 

عوارض ناخواسته ای نیز بشود. 
ماهیت  از  عوارض  اين  البته 
پیشینه  به  بايد  بلکه  نبوده  محصول 
زمین مورد کشت و شرايط اجرايی و يا 
مصرف کودهايی که در گذشته توسط 
اگر  کرد.  توجه  شده  انجام  کشاورز 
محصول  اين  از  عوارضی  کنون  تا  چه 
صورت  در  است.  نشده  مشاهده 
با کارشناسان شرکت و  مشاهده حتماً 
يا متخصصین اين حوزه مشورت شود.

موارد احتیاط
در زمان مصرف اين محصول نبايد 
با سموم آفت کش، قارچ کش و علف 

کش ها در يک مخزن قرار گیرند.
لطفاً  ای  ريشه  مصرف  زمان  در 
حتی االمکان در مخزن تزريق با  هیچ 

کود شیمیايی ديگری همراه نشود.
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Wheat : iron Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

Barley: zinc Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

clover: boron Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

Wheat: molybdenum Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

Wheat : manganese Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

Wheat : copper Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

تداخالت  به  توجه  با 
گیاهان  در  که  ای  تغذيه 
توجه  بايد  افتد  می  اتفاق 
فقط  ها  عکس  اين  داشت 
به  مشابهت  يا  و  مشکوک 
گیاه  در  عنصر  اين  کمبود 
را به نمايش می گذارند. 
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نقش  همچنین  و  کلروفیل  سنتز  به  توان  می  آهن  عنصر  مهم  های  نقش  از 

کرد. اشاره  گیاهان  در  احیا  و  اکسیداسیون  های  واکنش  در  کلیدی 

کیالته  فرآيند  است.  شده  کیالت    EDTA با  که  شده،  تشکیل  خالص  آهن  درصد   10 از  محصول  اين 

طور  به  گیاه  توسط  آهن  جذب  راندمان  رو  اين  از  شده  آهن  پیوسته  و  آهسته  رهايش  باعث  نمودن 

عنصر  اين   )Interaction( متقابل  اثرات  نمودن،  کیالته  آن،  بر  عالوه  يافت.  خواهد  افزايش  چشمگیری 

داشت.  خواهد  افزايش  عناصر  تمامی  جذب  راندمان  رو  اين  از  رسانده؛  حداقل  به  ديگر  عناصر  با  را 

در  آهن  شد.  خواهد  گیاهان  در  فسفر  يا  و  منیزيم  کلسیم،  شوک های  ايجاد  از  مانع  شده  کیالت  آهن 

و  فتوسنتز  سیستم های  فعال سازی  کلروفیل،  تشکیل  مانند  گیاهان  متابولیسمی  فعالیت های  از  بسیاری 

بوده  مناسب  قلیايی  بسیار  تا  اسیدی  بسیار  خاک های  برای  محصول  اين  دارد.  نقش  پروتئین  متابولیسم 

و کامالً درخاک پايدار و براي گیاهان قابل جذب است. اين محصول عالوه بر مصارف خاکی در کشت های 

می باشد.  مصرف  قابل  نیز  هیدروپونیک 

کیالت آهن 10 درصد دایان

Iron Chelate 10 % DAYAN

برای فتوسنتز،  تشکیل کلروفیل ضروری است 
 و برای تولید کلرفیل عنصر آهن الزامی است.
بدون حضور عنصر آهن گیاه توانایی فتوسنتز 
. د ا د هد  ا خو ست  د ز  ا ا  ر لید  تو و 

آهن  عنصر  انرژی  تولید  و  تنفس  برای 
عنصر   این  حضور  عدم  است.  ضروری 
موجب توقف کامل رشد در گیاه می شود.

برای تبدیل نیتروژن به اسید آمینه های ضروری 
در گیاه عنصر آهن ضروری است. در غیر 
این صورت این فرایند انجام نخواهد شد.



مطالب الزم برای مصرف کننده
ر  ا مقد ی  ا ر ا د ل  محصو ين  ا
سط  تو که  هن  آ عنصر  ز  ا يی  ال با
. ست ا ه  شد ت  کیال  E D T A مل  عا

بق  مطا ا  ر ل  محصو ين  ا
ر  شو و بر يا  س  شنا ر کا ر  ستو د

. يید نما ه  د ستفا ا  ، ف مصر

یا ا مز
ش  و ر به  ل  محصو ين  ا
ه  شد لید  تو ن  نسیو سپا سو

. ست ا
ن  ا میز ی  ا ر ا د ل  محصو ين  ا
ت  کیال هن  آ صر  عنا ز  ا يی  ال با

. شد با می  ه  شد
د  جو مو عنصر  ی  ال با غلظت 
جب  مو  ، ن آ ن  د بو ل  محلو و 
ه  شد ل  محصو کیفیت  يش  ا فز ا

. ست ا
به  جه  تو با  کیب  تر ين  ا
ی  ر گا ند ما ين  کمتر ن  د بو ل  محلو
حفظ  جب  مو و  شته  ا د ک  خا ر  د ا  ر

. د شو می  يست  ز محیط  و  ک  خا
ع  نو به  جه  تو با  ل  محصو ين  ا
ف  مصر بلیت  قا ن  سیو ال مو فر
ا  ر يی  قلیا  p H با  ی  ها ک  خا ر  د

. د ر ا د

مصرف مقدار  و  میزان 
به  مصرف  میزان  پاشی:  محلول 
پاشی(  )برگ  پاشی  محلول  صورت 
لیتر   1/5 تا   1 محصوالت  کلیه  در 
توصیه  هکتار  در  آب  لیتر  هزار  در 

شود.  می 
با  همراه  مصرف  میزان  باغات: 
باغات  در  ای(  )ريشه  آبیاری  آب 
مصرف  زمان  هر  در  لیتر   2 تا   1

شود. می  پیشنهاد 
با  همراه  مصرف  میزان  زراعت: 
زراعت  در  ای(  )ريشه  آبیاری  آب 
مصرف  زمان  هر  در  لیتر   3 تا   2
در  )البته  شود.  می  پیشنهاد 
نبايد  بیشتر  مصرف  به  نیاز  صورت 
پیشنهاد  مقدار  از  مصرف  زمان  در 
فقط  و  شود  مصرف  بیشتر  شده 

کند( پیدا  افزايش  مصرف  تعداد 
مصرف  صورت  در  درخت:  تک 
برای هر تک درخت می توان مقدار 
را  محصول  اين  از  سی  سی   5 تا   3
سپس  و  کرده  حل  آب  لیتر   20 در 
مورد  ها  ريشه  آبیاری  محل  در 

داد. قرار  استفاده 
اين  برای  هیدروپونیک: 
سی   50 مصرف  مقدار  ها  سیستم 
آب  لیتر  هزار  در  لیتر(  )میلی  سی 

شود. می  پیشنهاد 

برای  )خاکی(:  ای  گلخانه  کشت 
سی  سی   50 ها  کشت  نوع  اين 
در  آب  لیتر  هزار  در  لیتر(  )میلی 
می شود. پیشنهاد  مربع  متر   1000

مصرف  شرایط 
ماهیت  به  توجه  با 
محصول  اين  بودن  سوسپانسیون 
تکان  خوب  را  بطری  مصرف  از  قبل 

دهید.
حتی االمکان در زمان مصرف در 
شیمیايی  کودهای  با  تزريق  مخزن 

نشود. ترکیب  ديگر 
اين  همزمان  استفاده 
با  پاشی  محلول  در  محصول 
کودهای  يا  آمینوپاوردايان  کود 
گذاری  اثر  و  جذب  دار  اسیدآمینه 

میدهد. افزايش  بسیار  را  آن 
محصوالت  تزريق  زمان  در 
داشت  توجه  بايد  آبیاری  با  همراه 
مزرعه  آبیاری  درصد   20 ابتدا 
تزريق  سپس  و  باشد  شده  انجام 

گیرد.  صورت  محصول  اين 

شرح                                                     میزان مصرف
محلول پاشی ............................ 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار

زراعت )آبیاری( ..................... 2  تا 3  لیتر در هکتار 
باغات )آبیاری(  ..................... 1 تا 2  لیتر در هکتار

تک درخت .............................. 3  تا 5  سی سی )میلی لیتر(
هیدروپونیک ............................ 50 سی سی در هر هزار لیتر آب

کشت گاخانه ای )خاکی(............. 50 سی سی در هر هزار لیتر آب در 1000 متر مربع

توجه: لطفًا در هر بار مصرف از میزان های پیشنهادی بیشتر مصرف نشود. ولی 

با نظر کارشناس تعداد مصرف میتواند افزایش پیدا کند. 46



مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
شود.  نمی  پیشنهاد  زراعت  و  باغات 
ريزش  موجبات  مصرف  صورت  در 
عملیات  انجام  در  تداخل  يا  و  گل 

تشکیل میوه و دانه خواهد شد.

موارد احتیاط
محصول  اين  مصرف  زمان  در 
کش  قارچ  کش،  آفت  سموم  با  نبايد 
قرار  مخزن  يک  در  ها  کش  علف  و 

گیرند.
لطفا  ای  ريشه  مصرف  زمان  در 
حتی االمکان در مخزن تزريق با  هیچ 

کود شیمیايی ديگری همراه نشود.
شرایط نگهداری

محصول فوق را در سايه و دور از 
نور خورشید نگهداری کنید.

باز  بطری  درب  مصرف  از  قبل  تا 
تا  درب  شدن  باز  صورت  در  نشود. 
قبل از 30 روز مصرف و يا در صورت 
عدم مصرف در دمای 15 تا 22 درجه 

نگهداری شود.
اين محصول در صورت باز ماندن 
دست  از  را  الزم  رطوبت  آن  درب 

داده و غیر قابل مصرف می شود.

مصرف در دوران رشد گیاه 
و پر شدن میوه و دانه

مرحله  در  عنصر  اين  کمبود 
به  ناپذيری  جبران  خسارات  رشد 
بايد  بنابراين  آورد.  می  وارد  تولید 
تمهیدات الزم را با توجه به اطالعات 
قبل  مذکور  زراعت  يا  و  باغ  گذشته 
کیالت  و  ديده  کمبود  اين  بروز  از 
آهن دايان مصرف شود. در صورتی 
آهن  کمبود  تولید،  مرحله  در  که 

مشاهده شد پیشنهاد می شود.

در اسرع وقت يک مرحله محلول 
پاشی کیالت آهن دايان انجام و سپس 
بعد از مصرف آن اقدام به استفاده از 
کود نیتروباکتر دايان به صورت ريشه 
با  آبیاری  بعدی  مرحله  در  و  شود  ای 
اين  گیرد.  انجام  دايان  آهن  کیالت 
مرتفع  را  آهن  کمبود  مشکل  روش 

خواهد کرد.
مصرف در پاییز

آهن  مناسب  عدم جذب  دلیل  به 
در خاک ها در ابتدای فصل رويش به 
قلیايی  سمت  به   pH تغییرات  دلیل 
در  شود  می  پیشنهاد  ها،  خاک  شدن 
مرحله  يک  زمستان  اواخر  در  باغات 
آبیاری با کیالت آهن دايان 10 درصد 
انجام گیرد. اين موضوع باعث کاهش 
کمبود آهن در فصل رويش و کاهش 

خسارت به تولید می شود.

عوارض جانبی
به  است  ممکن  محصول  هر 
موازات اثر گذاری مطلوب، باعث بروز 

عوارض ناخواسته ای نیز بشود. 
ماهیت  از  عوارض  اين  البته 
پیشینه  به  بايد  بلکه  نبوده  محصول 
زمین مورد کشت و شرايط اجرايی و يا 
مصرف کودهايی که در گذشته توسط 
اگر  کرد.  توجه  شده  انجام  کشاورز 
محصول  اين  از  عوارضی  کنون  تا  چه 
صورت  در  است.  نشده  مشاهده 
با کارشناسان شرکت و  مشاهده حتماً 
يا متخصصین اين حوزه مشورت شود.
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Grap : DouBle.A VineyArDs-iron 
deficiency

 (www.doubleavineyards.com)

tomato: iron deficiency-plant 
physiology and development 

(www.plantphys.net)

Apple: ontario ipM-Ministry os 
agriculture food & rural affairs 

(www.omafra.gov.on.ca)

pea: GrDc Grains research& 
Development corporation 

(www.cropit.net)

rice : iron Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

corn : iron Deficiency 
(www.cropnutrition.com)

نمونه هایی از کمبود عنصر آهن در گیاهان

تداخالت  به  توجه  با 
گیاهان  در  که  ای  تغذيه 
توجه  بايد  افتد  می  اتفاق 
فقط  ها  عکس  اين  داشت 
به  مشابهت  يا  و  مشکوک 
گیاه  در  عنصر  اين  کمبود 
را به نمايش می گذارند. 
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امروزه سیلیسیم به عنوان يکی از عناصر مهم در کشاورزی به شمار می رود. اين عنصر گیاهان را در برابر 

گیاهان  تغذيه  می نمايد.  مقاوم  ها  بیماری  و  آفات  سنگین،  عناصر  گرما،  خشکی،  شوری،  مختلف  تنش های 

فوايد  ديگر  از  داد.  خواهد  کاهش  چشمگیری  طور  به  را  محیطی  تنشهای  از  ناشی  خسارت  عنصر  اين  با 

سیلیسیم می توان به افزايش تولید، بهبود عملکرد  نهايی و همچنین افزايش کیفیت محصوالت کشاورزی 

غلظت  نیز  و  شده  برگ ها  استحکام  افزايش  باعث  برگ  پهناي  در  سیلیسیم  ذخیره  و  جذب  کرد.  اشاره 

متعاقب  و  يافته  افزايش  راندمان فتوسنتز  رو  اين  از  افزايش می دهد.  برگ  واحد سطح  را در  کلروفیل 

آن عملکرد گیاهان افزايش خواهد داشت. وجود سیلیس در برگ و ساقه گیاهان سبب مقاومت به ورس، 

کاهش تعرق و بهبود کارايي مصرف آب مي شود. عالوه بر آن سیلیسیم راندمان جذب فسفر، منگنز، مس، 

آهن و روی را نیز بهبود می دهد. سیلیسیم همچنین باعث افزايش تعداد پنجه، خوشه چه و وزن دانه در 

غالت می گردد.

دایان سیلیکون 
این محصول به صورت سوسپانسیون محلول تولید شده است.

خاک  از  سیلیکون  حرکت  دهنده  نشان  قرمز  های  قسمت 
گیاه  در  برگ  نوک  به  تعريق  سیستم  طريق  از  آب  با  همراه 
می باشد. نمادهای قرمز نشان دهنده غلظت سیلیکون است.

عنصر سیلیسیم

Silicon DAYAN



مطالب الزم برای مصرف کننده
بااليی  مقدار  دارای  محصول  اين 

از عنصر سیلیسیم می باشد. 
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
کارشناس يا بروشور مصرف، استفاده 

نمايید.
مزایا

روش  به  محصول  اين 
است. شده  تولید  سوسپانسیون 

بااليی  میزان  حاوی  محصول  اين 
باشد.  می  سیلیسیم  عنصر  از 

و  موجود  عنصر  باالی  غلظت 
افزايش  موجب  آن  بودن  محلول 

شود. می  محصول  کیفیت 

مصرف مقدار  و  میزان 
به  مصرف  میزان  پاشی:  محلول 
پاشی(  )برگ  پاشی  محلول  صورت 
در  لیتر   2 زراعت  و  باغات  در 
توصیه  هکتار  در  آب  لیتر  هزار 

شود.  می 
مصرف  شرایط 

صورت  به  نبايد  محصول  اين 
شود. مصرف  ای  ريشه 

زمان  در  محصول  اين  ترکیب 
محصول  همراه  به  پاشی  محلول 
دايان  کلسیم  و  دايان  ريزمغذی 

است. پذير  امکان 

يا  آمینوپاوردايان  کود  با  پاشی  محلول  در  محصول  اين  همزمان  استفاده 
کودهای اسیدآمینه دار، جذب و اثر گذاری آن را افزايش می دهد.

با توجه به ماهیت سوسپانسیون بودن اين محصول قبل از مصرف بطری را 
خوب تکان دهید.

شرح                                                     میزان مصرف
محلول پاشی ............................ 2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار

توجه: لطفا در هر بار مصرف از میزان های پیشنهادی بیشتر مصرف نشود. ولی با نظر 

کارشناس تعداد مصرف میتواند افزایش پیدا کند.

. . . قبل از مصرف بطری را خوب تکان دهید . . .

از نقش های مهم عنصر سیلیسیم در گیاهان می توان به کاهش سمیت عناصری چون 

و  )دریافت  گیاه  فتوسنتزی  مکانیسم  در  باال  تأثیر  و  گیاه  در  منگنز  و  آهن  آلومینیوم، 

جذب نور در سطوح برگی را افزایش می دهد( اشاره کرد. 

سیلیسیم در دیواره سلول های آوند چوبی ته نشین شده و از فرو ریختن آوندها در 

شرایط تعرق زیاد جلوگیری می کند. همچنین با استحکام ساقه، موجب کاهش ورس در 

گیاهان می شود.

این عنصر بر روی دیواره سلول های بشره الیه ای محکم ایجاد کرده که موجبات ایجاد 

مقاومت باال در برابر آلودگی های قارچی می باشد. 

سیلیسیم باعث افزایش مقاومت برنج نسبت به بیماری های قارچی نظیر سوختگی برگ 

یا سنبله، لکه قهوه ای و همچنین افزایش مقاومت به آفاتی نظیر کرم ساقه خوار و زنجرک 

می شود. 

کمبود سیلیسم در گیاه شرایط را برای  مسمومیت آهن و منگنز فراهم میکند.

تصوير A سلول های اپیدرمی سطح برگ شاهد
تصوير B سلول های اپیدرمی سطح برگ گیاهی که سیلیسیم مصرف شده است
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مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
شود.  نمی  پیشنهاد  زراعت  و  باغات 
ريزش  موجبات  مصرف  صورت  در 
عملیات  انجام  در  تداخل  يا  و  گل 

تشکیل میوه و دانه خواهد شد.

ی ر ا نگهد یط  ا شر
و  يه  سا در  را  فوق  محصول 
نگهداری  خورشید  نور  ز  ا دور 

. کنید
بطری  درب  مصرف  از  قبل  تا 
شدن  ز  با صورت  در  نشود.  ز  با
مصرف  روز   30 از  قبل  تا  درب 
در  مصرف  عدم  صورت  در  يا  و 
نگهداری  درجه   22 تا   15 دمای 

. د شو
ز  با صورت  در  محصول  اين 
الزم  رطوبت  آن  درب  ندن  ما
بل  قا غیر  و  داده  دست  از  را 

شود. می  مصرف 

مصرف در دوران رشد گیاه 
و پر شدن میوه و دانه

عنصر  ين  ا ف  مصر
ه  و عال شد  ر حله  مر ر  د
ن  ما ند ا ر يش  ا فز ا بر 
هش  کا ت  جبا مو ی  سنتز فتو
ی  ر بیما و  ت  فا آ ت  ر خسا
ن  ها گیا ی  ا بر نیز  ا  ر ها 

. میکند هم  ا فر

جانبی عوارض 
به  ست  ا ممکن  ل  محصو هر 
 ، ب مطلو ی  ر ا گذ ثر  ا ت  ا ز ا مو
سته  ا خو نا ض  ر ا عو ز  و بر عث  با

 . د بشو نیز  ی  ا
ز  ا ض  ر ا عو ين  ا لبته  ا
بلکه  ه  د نبو ل  محصو هیت  ما
د  ر مو مین  ز پیشینه  به  يد  با
و  يی  ا جر ا يط  ا شر و  کشت 
ر  د که  يی  ها د کو ف  مصر يا 
م  نجا ا ز  ر و کشا سط  تو شته  گذ
چه  گر  ا  . د کر جه  تو ه  شد
ين  ا ز  ا ضی  ر ا عو ن  کنو تا 
 . ست ا ه  نشد ه  هد مشا ل  محصو
حتما  ه  هد مشا ت  ر صو ر  د
يا  و  کت  شر ن  سا شنا ر کا با 
ت  ر مشو ه  ز حو ين  ا متخصصین 

. د شو

ط حتیا ا د  ر ا مو
ين  ا ف  مصر ن  ما ز ر  د
فت  آ م  سمو با  يد  نبا ل  محصو
کش  علف  و  کش  چ  ر قا  ، کش
. ند گیر ر  ا قر ن  مخز يک  ر  د ها 

به  يد  نبا ل  محصو ين  ا
. د شو ف  مصر ی  ا يشه  ر ت  ر صو
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corn: Janislampi, Kaerlek W. effect of 
silicon on plant growth and drought 
stress tolerance. utah state university, 
2012.ApA 

نمونه هایی از کمبود عنصر سیلیسیم در گیاهان

سیلیسیم  با  تیمار 
خشکی تنش  تحت 

سیلیسیم  مصرف  عدم 
خشکی تنش  تحت 

سیلیسیم  با  تیمار 
خشکی تنش  تحت 

سیلیسیم  مصرف  عدم 
خشکی تنش  تحت 

سیلیسیم  با  تیمار 
خشکی تنش  تحت 

مصرف  عدم 
تنش  تحت  سیلیسیم 

سیلیسیم  با  تیمار 
خشکی تنش  تحت 

سیلیسیم  مصرف  عدم 
خشکی تنش  تحت 

سیلیسیم  با  تیمار 
خشکی تنش  تحت 

سیلیسیم  مصرف  عدم 
خشکی تنش  تحت 

soybean: Janislampi, Kaerlek W. effect 
of silicon on plant growth and drought 
stress tolerance. utah state university, 
2012.ApA 

Wheat: Janislampi, Kaerlek W. effect of 
silicon on plant growth and drought 
stress tolerance. utah state university, 
2012.ApA 

corn: Janislampi, Kaerlek W. effect of 
silicon on plant growth and drought 
stress tolerance. utah state university, 
2012.ApA 

Barely: Janislampi, Kaerlek W. effect of 
silicon on plant growth and drought 
stress tolerance. utah state university, 
2012.ApA 

سیلیسیم  با  تیمار 
خشکی تنش  تحت 

مصرف  عدم 
تنش  تحت  سیلیسیم 

rice: Janislampi, Kaerlek W. effect of 
silicon on plant growth and drought 
stress tolerance. utah state university, 
2012.ApA 
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آنتی استرس   پوالد
ضد تنش سرما، گرما، شوری و ...

اسید  تنش،  ضد  ترکیبات  حاوی  فوق  محصول 
آسکوربیک  اسید   ،)Salicylic acid ( سالیسیلیک 
Potassium(  می باشد. Ascorbic acid( و پتاسیم ) (

Anti-Stress POLAD

کشور  در  باغی  و  زراعی  محصوالت  عملکرد  دهنده  کاهش  عوامل  مهمترين  از  محیطي  های  تنش  امروزه 

محسوب می شود. از تنش های مهم در کشاورزی می توان به شوری، خشکی، سرما، يخ زدگی، دمای باال، 

خاک،  عناصر  از  برخی  بود  بیش  يا  و  کمبود  فرابنفش،  پرتوهای  تابش  غرقابی،  شرايط  سنگین،  فلزات 

با ايجاد اختالل در مکانیزم های خود تنظیمی  عوامل بیماريزا و حشرات اشاره نمود. تنش ها در گیاهان 

متابولیسم،  نتیجه  در  که  شده  اکسیداتیو  استرس  بروز  به  منجر  آزاد  های  راديکال  تولید  افزايش  و 

رشد و نمو در گیاهان مختل خواهد شد. افزايش سطح ترکیبات آنتی اکسیدانی در سلول ها يکی از راه 

و  اکسیدانی  آنتی  ترکیبات  رود.  می  شمار  به  آزاد  های  راديکال  مخرب  اثرات  علیه  مؤثر  محافظتی  های 

با مهار راديکال  فنولیکی به کار رفته در اين محصول به سرعت از طريق ديواره سلولی گیاهان جذب و 

القای  و  کننده  مقاوم  های  پروتئین  تولید  تحريک  سلول،  اکسیدانی  آنتی  سطح  افزايش  آزاد،  های 

داد.  کاهش خواهد  ممکن  به حداقل  را  ها  تنش  از  ناشی  و صدمات  مقاومت سیستماتیک، خسارات 



مطالب الزم برای مصرف کننده
از   استفاده  با  محصول  اين   

ترکیبات ضد تنش تولید شده است.
دستور  مطابق  را  محصول  اين 
کارشناس يا بروشور مصرف، استفاده 

نمايید.
مزایا

بااليی  میزان  دارای  فوق  محصول 
فنولیکی  ترکیبات  و  پتاسیم  عناصر  از 

می باشد.
غلظت باالی عنصر موجود و محلول 
کیفیت  افزايش  موجب  آن  بودن 

محصول می شود.
اين محصول شرايط ايجاد مقاومت 
های  تنش  روی  پیش  گیاهان،  در  را 

زيستی و غیر زيستی فراهم میکند.
بر  خوبی  بخشی  اثر  محصول  اين 
روی تنش های سرما، شوری و خشکی 

دارد.

مصرف مقدار  و  میزان 
مصرف  میزان  پاشی:  محلول 
)برگ  پاشی  محلول  صورت  به 
 2 زراعت  و  باغات  در  پاشی( 
هکتار  در  آب  لیتر  هزار  در  لیتر 

شود.  می  توصیه 
بريده:  شاخه  گل  نگهداری 
در  لیتر  نیم  و  يک  میزان  به 
 12 زمان  مدت  به  آب  لیتر  هزار 

شود. می  پیشنهاد  ساعت 
مصرف  شرایط 

صورت  به  نبايد  محصول  اين 
شود. مصرف  ای  ريشه 

محلول  زمان  در  محصول  اين 
با  و  تنش  بروز  از  بعد  پاشی 
امکان  تنش  اثرات  کاهش  حذف 
را  پاور  آمینو  محصول  با  مصرف 

دارد.
بروز  از  قبل  محصول  اين 
اسید  ترکیبات  با  نبايد  تنش 

شود. ترکیب  دار  آمینه 
ماهیت  به  توجه  با 
محصول  اين  بودن  سوسپانسیون 
خوب  را  بطری  مصرف  از  قبل 

دهید. تکان 

حتی  مصرف  قابلیت  محصول  اين 
در میزان های بسیار باالتری نیز دارد 
در  باال  مصرف  میزان  است  بهتر  اما 

طول زمان تقسیم و مصرف شود. 

شرح                                                     میزان مصرف
تنش سرما ............................ قبل از بروز سرما 2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار

تنش گرما ............................ قبل از بروز تنش 2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار

تنش شوری ......................... قبل از بروز تنش و یا در زمان ایجاد تنش یک و نیم لیتر در هزار لیتر
نگهداری گل شاخه بریده .......... یک و نیم لیتر در هزار لیتر آب

توجه: لطفا در هر بار مصرف از میزان های پیشنهادی بیشتر مصرف نشود. ولی با نظر کارشناس تعداد مصرف میتواند افزایش 

پیدا کند.

مصرف در دوران گلدهی
مصرف در اين دوران برای بخش 
شود.  نمی  پیشنهاد  زراعت  و  باغات 
ريزش  موجبات  مصرف  صورت  در 
عملیات  انجام  در  تداخل  يا  و  گل 

تشکیل میوه و دانه خواهد شد.

مصرف در دوران رشد گیاه 
و پر شدن میوه و دانه

در  محصول  اين  مصرف 
وقوع  زمان  در  رشد  مرحله 
راندمان  افزايش  بر  عالوه  تنش 
خسارت  کاهش  و  فتوسنتزی 
برای  را  شرايط  تنش،  صدمات 
گیاه  برای  تولید  به  برگشت 

میکند. فراهم 
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)Salicylic acid( اسید سالیسیلیک

اورتو هیدرو  يا  اسید سالیسیلیک 
ترکیبی   )SA( اسید  بنزوئیک  کسي 
برای  سیگنالی  عنوان  به  است  فنلی 
پروتئین  کننده  تولید  های  ژن  بیان 
ها  تنش  برابر  در  مقاومت  ايجاد  های 
استرس  برابر  در  را  گیاه  تواند  می 
هايی چون تنش گاز ازن و اشعه ماوراء 
بنفش، شوری و ترکیبات اسمزی، تنش 
سرما، تنش خشکی، تنش گرما، عناصر 
هايی  کش  علف  خسارت  و  سنگین 
زمان  در  کند.  مقاوم  پاراکوات  چون 
اين  گیاهی  های  سلول  در  تنش،  بروز 
اين  مصرفی  ولی  شده  تولید  هورمون 
ماده قبل، هم زمان و بعد از بروز تنش 
هزينه ها تولید اين ماده را کاهش و با 
حضور اين ماده در سلول های گیاه به 
ايجاد  گیاه در  توانايی  افزودنی  صورت 

مقاومت را بسیار افزايش می دهد.
در  اغلب  سیستمیک  حفاظت 
باکتريايي، ويروسي  پاتوژن هاي  مقابل 
به  حفاظت  اين  است  موثر  قارچي  و 
يک  عنوان  به  سالیسیلیک  اسید 
اسید  است.  وابسته  سیگنال  مولکول 
تنش  به  تحمل  ايجاد  در  سالیسیلیک 
به  دارد  کلیدي  نقش  محیطي  هاي 
طوري که در فرايند تحمل به بیماري ها 
اين هورمون  به  مربوط  تاثیر  بیشترين 

در گیاهان مي باشد.
اسید سالیسیلیک در گیاهان تحت 
آنزيم  فعالیت  افزايش  باعث  تنش 
پراکسیداز،   نظیر  اکسیدانی  آنتی  های 
)POD, SOD, CAT( می شود که اين 
و  تنش  خسارت  کاهش  موجب  امر 
گیاه تحت استرس  افزايش عملکرد در 

می شود.

گیری  اندازه  های  روش  از  يکی 
میزان  تعیین  گیاهان  در  حساسیت 
درون  در  سالیسیلیک  اسید  سطح 
اگر  باشد.  می  گیاهی  های  سلول 
کمتر  روز  در  گیاه  در  ماده  اين  میزان 
تازه  بافت  گرم  در  گرم  میلی  يک  از 
باشد حساسیت باالی گیاه را نشان می 

دهد.
ايجاد  مورد  در  زيادی  های  گزارش 
در  سرما  های  تنش  برابر  در  مقاومت 
جو کشت  و  گندم  گیاهانی چون ذرت، 
گیاهان  ديگر  و  چغندرقند  پايیزه، 
اسید  از  استفاده  در  باغی  و  زراعی 
ور  غوطه  است.  شده  سالیسیلیک 
های  غلظت  در  گندم  های  دانه  شدن 
باعث  توجهی  قابل  طور  به   SA پايین 
سرمای  برابر  در  گندم  رشد  افزايش 

پايیز شده است.
)Ascorbic acid( اسید آسکوربیک

آنتی  ترين  فراوان  اسکوربیک  اسید 
هاي  سلول  از  که  است  اکسیدان 
ترکیب  اين  کند.  می  محافظت  گیاهی 
که در غشا داخلي میتوکندري سنتز مي 
سلولي،  ديواره  سیتوسول،  در  شود، 
و  واکوئل  میتوکندري،  کلروپالست، 
آسکوربات  دارد.  وجود  آپوپالست 
و  ژيبرلین  اتیلن،  پرولین،  ساز  پیش 

آنتوسیانین می باشد.
اسید اسکوربیک در حال حاضربه دلیل 
تأثیر روي تقسیم و تمايز سلول به عنوان 
يک تنظیم کننده رشد در نظر گرفته شده 
است. توجه به شواهد موجود آسکوربات 
دارد،  سلول  رشد  در  اي  دوگانه  نقش 
از يک طرف باعث تغییر چرخه سلولی و 
تحريک تقسیم سلولی می شود و از طرف 
را  و گسترش سلولی  طولی  ديگر، رشد 

امکان پذير می سازد.

اين ترکیب  ساختارهاي سلولی را در 
هنگام  به  ها  اکسیدان  حمله   مقابل 
حفظ  گیاهان  در  سريع  متابولیسم 
اکسیدان  آنتی  عنوان  به  و  مینمايد 
سلولی، عامل پاسخ به تنش و کوفاکتور 
آنزيم عمل می کند. اسید آسکوربیک 
در  فیتوهورمونی  سیگنال  عنوان  به 
زايشی  به  رويشی  فاز  از  انتقال  طی 

نیز دخالت دارد.

)Potassium( پتاسیم
فتوسنتز،  راندمان  رشد،  در  پتاسیم 
اکسیدانی،  آنتی  آنزيمهای  فعالیت 
گلوتامین  محتوی  آسکوربات،  فعالیت 
اکسیداتیو  تنشهای  اثرات  کاهش  و 

نقش مهمی ايفا میکند.
همچنین پتاسیم با جلوگیری از اتالف 
آب از گیاه به صورت کاهش تبخیر و 
تعرق، موجب مقاومت به خشکی شده 
شرايط  در  عملکرد  افزايش  موجب  و 
فشار  تنظیم  شود.  می  رطوبتی  تنش 
ساخت  سلول،   pH تنظیم  اسمزی، 
کردن  فعال  در  و شرکت  ها  پروتئین 
بسیاری از آنزيم ها از جمله نقش های 

پتاسیم در گیاهان می باشد.

کلروفیل
مقدار  افزايش  با  محصول  اين 
کاهش  فتوسنتزي،  هاي  رنگیزه 
از  حفاظت  و  اکسیداتیو  تنش 
و  سلولي  کلروپالستي،  غشاءهاي 
پروتئین  نظیر  ماکرومولکولهايي 
میزان  افزايش  موجب  ها، 
مي  گیاهان  در  موجود  قندهاي 
هاي  نقش  بر  عالوه  قندها  و  شود 
نیز  اسمزي  تنظیم  در  خود،  اصلي 

میکند. کمک  گیاهان  55به 



تثبیت  در  همچنین  و  کند  می  محافظت 
در   PSII پروتئین  پیچیده  خواص 
دارد.  مهمی  نقش  زا  استرس  شرايط 
افزايش گلیسین بتايین باعث افزايش 
فشار اسمزی شده که اين موضوع گیاه 
را در برابر تنش خشکی مقاوم میکند.

فاکتور  مهمترين  عنوان  به  خشکی 
عملکرد  و  رشد  غیرزنده  محدودکننده 
گیاهان می باشد. تنش خشکی به منزله 
کمبود آب در گیاه در وضعیتی اتفاق می 
جذب  میزان  از  تعريق  میزان  که  افتد 
بیشتر شود. اسید سالیسیلیک با القای 
تنش خشکی در سلول ها موجب تولید 
ABA می شوند.  و   IAA هورمون های 
همچنین با بیان آنزيم هاي سنتزکننده 
پرولین در زمان تنش خشکی تجمع اين 
اسید آمینه ها و هورمون ها به عنوان 
سبب  و  میکنند  عمل  اسمزي  عامل 
تورژسانس  نگهداري  و  اسمزي  تنظیم 
پايداري  افزايش  نهايت  در  و  سلولی 
غشاها در برابر تنش خشکی می شوند.
افزايش  باعث  محصول  اين  مصرف 
و  کلروفیل  میزان  گیاه،  آب  میزان 
پتاسیم در گیاه در شرايط تنش خشکی 

می شود.
قند

اين ترکیب در گیاهان تحت تنش شوری 
موجب تنظیم فرآيندهاي فیزيولوژيکي 
اين  محافظتي  اثر  شود.  می  گیاه 
روند  بهبود  موجب  محصول 
شوری  تنش  تحت  ه  گیا در  رشد 
با  لیسیلیک  اسیدسا شود.  مي 
ضمن  بسیار،  هاي  نقش  وجود 
اثرات  تعديل  باعث  اتیلن  سنتز 
شود.  مي  شوري  تنش  منفي 
شوری  تنش  در  لیسیلیک  اسیدسا

صورت به  را  پرولین  میزان 

فزاينده ای افزايش می دهد، افزايش 
اين اسید آمینه موجب تنظیم اسمزي، 
و  حفظ  آنزيم،  تخريب  از  جلوگیري 
سنتز پروتئین می شود و مقاومت گیاه 

را در برابر تنش ها باال مي برد. 
عملکرد

افزايش  موجب  سالیسیلیک  اسید 
در  دانه  نهايت  در  و  غالف  تعداد 

گیاهان تحت تنش می شود.
اسید  گذاری  اثر  داليل  از  يکی 
سالیسیلیک در عملکرد نهايی در برابر 
تنش ها در صورت مصرف اين ترکیب  
باعث نگهداری آب و شکل گیری بهتر 

اندام های زايشی می شود.
شرایط  ایجاد  برای  مصرف 

سازگاری در گیاهان
اين محصول در زمان ايجاد انطباق 
محیطی يا ايجاد سازگاری کمک بسیاری 
ايجاد  زمان  در  میکند.  گیاهان  به 
انباشت  سازگاری در گیاهان افزايش 
اسمولیت های ارگانیک چون پرولین و 
بتايین و غیره ... موجب ايجاد سازگاری 
بهتر و کم هزينه تر برای گیاه با شرايط 

اقلیمی جديد می شود. 
گل  برداشت  زمان  در  مصرف 

های شاخه بریده
گل  در  محصول  اين  از  استفاده 
آنزيم  بر  تأثیر  با  بريده  شاخه  های 
های ضد اکسیداسیونی )سوپراکسید 
پراکسیداز،  آسکوربات  ديسموتاز، 
و  پراکسیداز  ردوکتاز،  گلوتاتیون 
کاهش  در  گزاری  اثر  با  و  کاتاالز( 
تأخیر پیری  آزاد موجب  راديکال های 
اين  از  استفاده  می شود.  ها   در گل 
و  گل  تازه  وزن  حفظ  موجب  محصول 
گل  در  پژمردگی  زمان  مدت  افزايش 

های شاخه بريده می شود.  56

سطح برگ 
چون  هايی  تنش  افزايش  با 
با  و  کاهش  برگ  سطح  میزان  شوري 
ها  اکسیدان  آنتی  غلظت  افزايش 
يکي  يابد.  می  افزايش  برگ  سطح 
شوري  به  گیاهان  هاي  سازگاري  از 
بیرون  در  را  نمک  که  است  اين 
اين  و  میدارند  نگه  خود  هاي  سلول 
بیرون  به  آب  حرکت  باعث  موضوع 
آن  سطح  کاهش  و  برگ  سلولهاي 
سبب  برگ  سطح  کاهش  شود.  مي 
ماده  تولید  و  نور  جذب  کاهش 
را  گیاه  رشد  و  شده  جديد  خشک 
اين  از  استفاده  میدهد.  کاهش 
افزايش  موجب  تواند  می  محصول 
تنش  تحت  گیاهان  برگ  سطح 

شود. شوری 
گلدهی

يکی ديگر از پارامترهای مهم است 
که به طور مستقیم مربوط به عملکرد و 
شده  گزارش  است.  گیاهان  وری  بهره 
است که اسید سالیسیلیک باعث ايجاد 
گلدهی در تعدادی از گیاهان می شود. 
صیفی  های  کشت  و  فرنگی  گوجه  در 
اسید  مصرف  تحت  که  زمانی  جات 
انگیزی  گل  میگیرند  قرار  سالیسیلیک 
قابل   طور  به  میوه  عملکرد  و  بیشتر 
استفاده  میکند.  پیدا  افزايش  توجهی 
از اين محصول در سويا باعث افزايش 

گلدهی و رشد دانه ها شده است.
پایداری غشا سلولی

گیاهان  در  سالیسیلیک  اسید  مصرف 
سرما  و  شوری  خشکی،  تنش  تحت 
بتائین  گلیسین  محتوای  افزايش  باعث 
تنش  به  مقاوم  گیاهان  با  مقايسه  در 
است.   شده  شاهد  گیاهان  همچنین  و 

گلیسین بتايین از آنزيم ها و غشاها



KHOSHEH  PARVARAN  ZISTFANAVAR
Knowledge-based Company



مصرف ریشه ای
زراعت ......................... 5 لیتر در هکتار

باغات ........................... 3-4 لیتر در هکتار
تک درخت .................... 10 تا 15 سی سی

نیترو باکتر دایان

Nitro-bacter 
DAYAN

فسفوپاورباکتر دایان

Phospho-PowerBacter
 DAYAN

مصرف ریشه ای
زراعت ........................... 5 لیتر در هکتار

باغات ............................. 3-4 لیتر در هکتار
تک درخت ...................... 10 تا 15 سی سی

پتاپاورباکتر دایان
مصرف ریشه ای

زراعت ............................. 5 لیتر در هکتار
باغات ............................... 3-4 لیتر در هکتار
تک درخت ........................ 10 تا 15 سی سی Peta-PowerBacter

 DAYAN

سولفوپاورباکتر دایان
مصرف ریشه ای

هر تن گوگرد ..................... 3 لیتر در تن
زراعت .............................. 5 لیتر در هکتار
باغات ....................... 3-4 لیتر در هکتار Solpho-PowerBacter

 DAYAN

محلول پاشیآمینوپاورباکتر دایان
کلیه محصوالت ....... 2 لیتر در هزار لیتر در هکتار

مصرف ریشه ای
زراعت .................. 3 تا 4 لیتر در هکتار
باغات .................... 2-3 لیتر در هکتار Amino-PowerBacter

 DAYAN

آبنوش بذر دایان
مصرف بذرمال

لطفا طبق بروشور و مقادیر تعیین شده مصرف 
شود.

Seed-Priming
 DAYAN

ف
صر

 م
ع

ری
س

ی 
ما

هن
را

Q
ui

ck
 G

ui
de

 

58



ف
صر

 م
ع

ری
س

ی 
ما

هن
را

محلول پاشی
کلیه محصوالت ........ 1 لیتر در هزار لیتر در هکتار

مصرف ریشه ای
زراعت ................... 2 تا 3 لیتر در هکتار

باغات ...................... 2 لیتر در هکتار

پتاس وافر دایان

Potass Vafer 
DAYAN

کلسیم دایان

Calcium
 DAYAN

محلول پاشی
کلیه محصوالت ....... 2 لیتر در هزار لیتر در هکتار

مصرف ریشه ای
زراعت .................. 3 تا 4 لیتر در هکتار
باغات .................... 2-3 لیتر در هکتار

ریزمغذی دایان 1 و 2
محلول پاشی

کلیه محصوالت ........ 0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر در هکتار
مصرف ریشه ای

زراعت ............. 1 تا 2 لیتر در هکتار
باغات ............... 1 لیتر در هکتار

تک درخت ....... 2 تا 3 سی سی
Microelements 1 & 2

 DAYAN

درصد   10 آهن  محلول پاشیکیالت 
کلیه محصوالت ...... 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر در هکتار

مصرف ریشه ای
زراعت ............. 2 تا 3 لیتر در هکتار
باغات ............... 1 تا 2 لیتر در هکتار
تک درخت ........ 3 تا 5 سی سی

Iron Chelate 10 %
 DAYAN

سیلیکون دایان
محلول پاشی

کلیه محصوالت ....... 2 لیتر در هزار لیتر در هکتار
مصرف ریشه ای

مصرف ریشه ای ندارد. Silicon
 DAYAN

آنتی استرس پوالد
محلول پاشی

کلیه محصوالت ....... 2 لیتر در هزار لیتر در هکتار
مصرف ریشه ای

مصرف ریشه ای ندارد. Anti-Stress 
 Polad
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جدول اختالط و نحوه مصرف محصوالت شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور

مصرف ریشه ای 
باید توجه داشت در زمان مصرف محصوالت 
نشوند. ریخته  مخزن  یک  در  کودها  شیمیایی، 

مصرف ریشه ای 
کود  نوع  یک  از  بیشتر  مصرف  صورت   در 
مخزن  یک  در  آنها  از  یک  هر  است  بهتر 
شود. تزریق  شبکه   در  سپس  و  ریخته  جداگانه 

محلول پاشی
در زمان مصرف باید دقت شود فقط محصوالتی می 
توانند در زمان مصرف در یک مخزن ریخته شوند که در 
جدول اختالط این قابلیت برای آنها ذکر شده باشد.

محلول پاشی
به صورت  کودهای شیمیایی  بهترین روش مصرف 
است. آنها  کردن  مصرف  تنهایی  به  پاشی  محلول  60



میزان عناصر مصرفی در تولید ماده خشک برای برخی از محصوالت کشاورزی

جدول فوق نشان دهنده میزان عناصر معدنی که گیاه طی تولید در محصول نهایی ذخیره کرده و در زمان 
برداشت از زمین خارج می شود. البته چند برابر این مقادیر در برگ ها ذخیره خواهد شد و چون برگ ها مجدد 
در زمان خزان به منابع خاکی برگشت داده می شوند به عنوان عناصر خروجی از زمین محاسبه نخواهند شد.

شده  محاسبه  نهایی  محصول  هر  کیلوگرم   1000 اساس  بر  عناصر  خروج  محاسبات  فوق  جدول 
مزرعه  برای  و  است  شده  انجام  کیلوگرم   1000 برای  محاسبه  گندم  برای  مثال  طور  به  است. 
را  عناصر  از  یک  هر  برای  گندم  محصول  مقابل  اعداد  هکتار،  در  تن   4 عملکرد  میزان  با  ای 
شود. محاسبه  محصول  تولید  برای  زمین  از  شده  خارج  عنصر  نهایی  مقدار  تا  کرده  ضرب   4 عدد  بر 
- HA Bruns, MW Ebelhar (Nutrient uptake of maize affected by nitrogen and potassium fertility in a humid subtropical environment.) Communications in soil science and plant analysis, 2006.
- T Teklić, Z Lončarić, V Kovačević, BR Singh (Metallic trace elements in cereal grain–a review: how much metal do we eat?) Food and Energy Security, 2013
- GN Kangueehi, KI Theron, PJC Stassen, J Wooldridge (Macro and micro element requirements of young and bearing apple trees under drip fertigation) South African Journal of Plant and Soil, 2011.
- A Nakano, T Higashide, DH Ahn (Relationships between Yield, Mineral Content of Fruits, and Sap Bleeding Rate in Dutch and Japanese Tomato Cultivars) Japan Agricultural Research Quarterly: 
JARQ, 2017.
- Y Kondou, A Manickavelu, K Komatsu, M Arifi (Analysis of grain elements and identification of best genotypes for Fe and P in Afghan wheat landraces) Breeding science, 2016
- M Grembecka, P Szefer (Comparative assessment of essential and heavy metals in fruits from different geographical origins) Environmental monitoring and assessment, 2013.
- I Jākobsone, I Kantāne, S Zute, I Jansone, V Bartkevičs (Macro-Elements and Trace Elements in Cereal Grains Cultivated in Latvia) Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 2015.
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نیتروباکتر 

دایان
وافر پتاس 

 دایان

فسفوپاورباکتر

 دایان

پتاپاورباکتر

 دایان

سولفوپاورباکتر 

دایان

پاور  آمینو 

دایان

کلسیم

 دایان

ریزمغذی دایان 1 و 2 

دایان

کیالت آهن 10 % 

دایان

ن   سیلیکو

دایان

Nitro-Bacter 
DAYAN

Phospho-PowerBacter 
DAYAN

Peta-PowerBacter 
DAYAN

Solpho-PowerBacter 
DAYAN

Amino-Power 
DAYAN

Potass Vafer 
DAYAN

Calcium 
DAYAN

microelements 1& 2

DAYAN

Iron Chelate 10 %

DAYAN

Silicon

DAYAN

بذر آبنوش 
دایان

Seed Priming

DAYAN 

استرسی  آنتی 

 پوالد
Anti-Stress

POLAD



ساخت ایران

تولید  در  جدیدی  مسیر  تجریه،  و  علم  دریچه  ز  ا ما 

آموزش  سیستم  همراه  به  داخلی  محصوالت  بهترین 

یم. ا کرده  د  یجا ا ورزی  کشا حوزه  در  محور، 

هستیم
نیا  د رد  اه  ین  بهتر ز  ا که  میکنیم 

بت  اث ست  ا م  ز ال که  ر  با چند  هر 

ثر برای شرکت دانش بنیان خوشه پروران  ین ا کلیه حقوق مادی و معنوی متون ا
باشد. د می  ا ز آ منبع  ذکر  با  ز مطالب  ا استفاده  و  بوده  فناور محفوظ  زیست 

5.5 ویرایش 


