
STAND SKH® ترکیب سیلیسیم -پتاسیم همراه با هیومیک 
اسید جهت ارتقای مقاومت گیاهان نسبت به 

تنش های محیطی، آفات و بیماری ها

•  کاهش خسارت ناشی از استرس های زنده  ) آفات و بیماری ها ( و غیرزنده )شوری، خشکی و سرمازدگی(
•  افزایش ماندگاری محصول پس از برداشت 

•  پیشگیری از ورس در غالت از طریق تقویت ساختار سلولی
•  کامال محلول در آب و قابل جذب برای گیاه با مقدار مصرف کم

•  هم افزایی مواد هیومیکی در جذب بیشتر سیلیسیوم و پتاسیم به درون بافت گیاه 
•  افزایش مقاومت گیاه نسبت به برخی پاتوژن ها از طریق باال رفتن تولید فنیل آالنین
•  حاوی غلظت باالی عناصر غذایی و در نتیجه کاهش میزان مصرف و نیاز به حمل و نقل  

•   بهبود عملکرد از طریق اصالح کیفیت آب آبیاری به ویژه شوری

درصد حجمی درصد وزنی  عناصر
20 16/6 )Sio2( سیلیس
15 15 )K( پتاسیم

نوع و میزان پتنت سازنده مواد هیومیکی فعال
اسیدیته < 12/5

1/27-1/29 وزن مخصوص

آنالیز

ACO CERT. NO. 10809

Fertigation Foliar



نقش سیلیس :
این عنصر نیز مانند سایر عناصر نقش حیاتی در فعالیت 
های گیاه دارد. فــرم های مختلف ســیلیس  0/1 تا 10 
درصد بافت گیاه را تشــکیل می دهند. سیلیس غالبا در 
الیه های اپیدرمی بافــت گیاه تجمع می یابــد. به منظور 
افزایش تحمل به تنش ها  ســیلیس همراه با کلســیم و 
پکتین موجب تثبیت دیواره ی سلول گیاه می گردد. این 
عنصراز طریق بهبود ســاختار و اســتحکام ســلول، بروز 
ورس در غالت و نی شــکر را کاهش می دهــد . مطالعات 
نقش سیلیس در کاهش خسارات ناشی از تنش های غیر 
زنده مانند  شوری، ســرما و گرما زدگی وآلودگی فلزات 

سنگین را نشان می دهد .

نقش پتاسیم:
پتاســیم در تنظیم الکترولیت ها و تورژســانس سلول 
های گیاهان نقش دارد. ایــن عنصر عامل اصلی فعالیت 
ســلول های نگهبان روزنه و در نهایت تنفس و تبخیر در 
گیاهان است. به عالوه پتاسیم در تقسیم سلولی, ساخت 
پروتئین و کربوهیدرات ها نیز مؤثر است. کمبود پتاسیم 

در مراحل اولیه ی رشد قابل جبران نخواهد بود .

توضیحات کوددهی خاکی
)لیتر/هکتار(

محلول پاشی
)لیتر/هکتار( محصول

پس از ظهور 6-5 برگ اصلی محلولپاشی را آغاز نموده و هر 
21-14 روز تکرار شود.در نیشکر از زمان کاشت مصرف را 

آغاز نمایید
1/5-2/5 1-1/5 غالت و حبوبات 

در زمان بازشدن جوانه ها و پس از ریزش گلبرگ ها به کار رود 
در شرایط سرمای شدید از محلولپاشی اجتناب نمایید

2-3 1-1/5 درختان میوه دانه دار
و هسته دار

در درختان جوان پس از استقرار و تکرار در صورت نیاز
در درختان بالغ 1 ماه قبل از گلدهی و تکرار 2 ماه بعد

2-4 1-2 مرکبات و آووکادو

4 بار مصرف در طی دوران رشد گیاه با فواصل 14 تا 21 روز 2-3 1-1/5 صیفی جات
4 بار مصرف در طی دوران رشد گیاه با فواصل 14تا 21 روز 2-3 1-1/5 سبزیجات برگی
4 بار مصرف در طی دوران رشد گیاه با فواصل 14تا 21 روز 2-3 1-1/5 گیاهان غده ای و ریشه ای

کاربرد در صورت نیاز جهت بهبود کیفیت میوه 2-3 1-1/5 انگور و توت ها

کاربرد

STAND SKH TM

•  میزان آب مورد نیاز جهت محلولپاشی بسته به نوع گیاه و شرایط آب و هوایی متغیر می باشد.
•  حداقل میزان آب توصیه شده جهت محلول پاشی هر لیتر Stand SKH    300 لیتر در هر هکتار می باشد.

Fertigation Foliar

جدول كاربردى فوق جهت شرايط عادى و متعارف ارائه شده است. براى كسب اطالعات بيشتر و بهبود برنامه مديريت محصول خود با كارشناسان فنى اين شركت در تماس باشيد.


