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معرفى محصول

فواید استفاده از کود کلپاك

کلپاك، یک محرك رشد طبیعى است که از عصاره جلبک آکلونیا ماکسیما بدست مى آید. و در مقایسه با دیگر محصوالت شامل باالترین سطح

 هورمون هاى رشد طبیعى اکسین و سیتوکینین است و میزان باالى طبیعى این هورمون ها از طریق روش سل بورست (ترکاندن سرد سلول)

 که مختص کلپاك است، حفظ مى شود. در این روش کاهش فشار ناگهانى به دیواره سلولى باعث ترکیدن سلول و آزاد شدن هورمونها بدون

هیچ تغییر ماهیت مى شود. با این روش محتویات سلول بدون استفاده از مواد شیمیایى خطرناك ، گرما و انجماد یا آبکافت به دست مى آید 

نتیجه این فرایند محصولى بسیار قوى مى باشد که با محیط زیست و طبیعت سازگار و یک محرك رشد ارگانیک مى باشد.

kelpakکلپاك 24201 24201

افزایـش ریشه کـه باعث تغذیه بهـتر و جـذب بیشـتر آب و در

نتیجه رشد شاخ و برگ بیشتر

افزایش جوانه زنى دانه گرده و رشد لوله گرده و در نتیجه تلقیح 

و فروست ست بهتر در درختان میوه

افزایش محصول

کم کردن اثر استرس هاى زنده و محیطى

افزایش ماندگارى، رنگ، اندازه و محتواى قند میوه

افزایش فتوسنتز و تولید کربوهیدرات

بهبـود خاصیت انباردارى و کیفیت تولیـد در طول دوره سـرما

استفاده در تولید محصوالت ارگانیک

مالحظات عمومى
مصرف کلپاك در طول دوره گلدهى محصوالت زراعى یکساله مانند
گوجه فرنگى، خیار، سبزیجات و صیفى جات توصیـه نمى شود.

در پـیاز، زمـانى که پیازچه ها شروع به متورم شدن کرد، کلپـاك 
استفاده نشود.

در سیب زمینى بعد از شروع تشکیل غده کلپاك استـفاده نشـود.
اضافه کردن سورفکتانت غیر یونى در محلول پاشى باعـث افزایـش

کارایى میگردد. 
در کاربرد برگى کمتر از دو در هزار مصرف نشود.

در آبیـارى قـطـره اى در 10 دقیـقه آخر آبیـارى استفـاده شـود.
فاصله دو بار مصرف کمتر از 10 روز نباشد

نگهداشتن PH زیر 7
قابل ترکیب با بیشتر سموم و کودها

با محصوالتى که سیتوکینین دارند ترکیب نشود.

کاربرد کلپاك از مرحله ى شکوفه دهى تا تشکیل میوه در درختان میوه تکرار 2-1 بار به فاصله ى 12-10 روز به میزان 3 لیـتر 

در هکتار و ترکیب با بُر در این مرحله مى تواند سبب  افزایش فروت ست شود.
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تجزیه ضمانت شده (وزنى-وزنى)کاربرد کلپاك
عصاره جلبک دریایى .............................................................. %32

 
%0/07 ..................................................................... (N) نیتروژن کل

%0/68 ............................................... (K2o) پتاسیم محلول در آب

%0/03 .................................................. (P2o5) فسفر قابل استفاده

بذرمال

غوطه ور کردن ریشه ها

همراه آبیارى قطره اى

کاربرد برگى به روش معمول، الکترواستاتیک یا هوایى

 محتویات کلپاك 

شاهد کلپاك

 هورمون هاى گیاهى (میلى گرم بر لیتر)

اکسین 13/8 سیتوکنین 0/03 جیبرلیک 0/06
مواد مغذى (میلى گرم بر لیتر)

پروتئین 3 منیزیوم 200 مس 0/2 مولیبدن 0/38

کربوهیدرات 16/9 کلسیم 800 فلوئور 0/4 نیکل 0/43

نیتروژن 3/6 سولفور 0/64 ید  8/6 سدیم 80

فسفر0/4 8/2 بُر 0/24 آهن 13/6 استرونتیوم
پتاسیم 7/2 کبالت 0/3 منگنز 8/4 روى 4/2

آمینواسیدها (میلى گرم بر لیتر)

آالنین 280 هیدروکسى پرولین 36 متیونین 72 سرین 208

آسپارتیک اسید 316 ایزولیوسین 92 اورنیتین 20 ترئونین 152

گلیسین 140 لیوسین 180 فنیل آالنین 8 تیروسین 332

گلوتامیک اسید 20 الیسین 272 پرولین 184 والین 150
ویتامین ها (میلى گرم بر لیتر)

B1 0/91 B2 0/08 C 20 E 0/68

مواد مغذى (گرم بر لیتر)


