ﺳﻢ ﻧﭙﺎﺷﯿﺪ!
ﯾﯿﻨﺠﮑﺖ راه
ﺣﻞ اﺳﺖ

ﯾﯿﻨﺠﮑﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ درﺧﺖ
ﺗﺠﻬ ا دﻗﯿﻖ ،ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ،
ﻣﯿﻮه و ﻓﻀﺎی ﺳ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﯿﻨﺠﮑﺖ ﻗﺎﺑﻞ
درﻣﺎن ﺴﺘﻨﺪ:
• ﺧﺮﻃﻮ ﻧﺨﯿﻼت
•ﺷﺘﻪ ﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﻪ ﻧﺨﯿﻼت و ﺷﺘﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه
•آﻓﺎت ﺑﺮﮔﺨﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺨﻮار ﻧﺎرون
•ﺳﻮﺳﮏ ﺎی ﭼﻮﺑﺨﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﮏ ﺷﺎﺧﮏ ﺑﻠﻨﺪ
ﺳﺎرﺗﺎ ،ﺳﻮﺳﮏ ﮐﺮﮔﺪ ﻧﺨﻞ ،ﭼﻮﺑﺨﻮار ﻧﺨﻞ
•آﻓﺎت ﭘﻮﺳﺘﺨﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺨﻮار درﺧﺘﺎن ﮐﺎج
•ﭘﺴﯿﻞ ﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﯿﻞ ﮔﻼ و ﭘﺴﺘﻪ
•ﺑﯿﻤﺎری ﺎی ﻃﻮﻗﻪ و رﯾﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻤﻮز ﭘﺴﺘﻪ
•ﭘﻮﺳﯿﺪ ﺎی ﻃﻮﻗﻪ و رﯾﺸﻪ
•ﻧﺎﺑﺴﻤﺎ ﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺒﻮ د آ ﻦ
•ﮐﻠﺮوز درﺧﺘﺎن ﭼﻨﺎر
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ﯾﯿﻨﺠﮑﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﻊ ،دﻗﯿﻖ ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
ﯾﯿﻨﺠﮑﺖ راه ﺣ
ﻓﻪ و دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ د.
ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ راﺑﻂ ﺑﻪ
درﺧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
وارد درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ،ﮐﺎج ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﮐﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ

ﮐﻨﺪ؟

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد
ﺳﯿﺴﺘﻢ آوﻧﺪی ﮔﯿﺎه ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ای
ﺑﺴﯿﺎر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﻪ ﻤﺮاه دارد.
ﯾﯿﻨﺠﮑﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل و ﺣﻤﻞ ﺑﺮ روی ﺷﺎﻧﻪ و
ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻪ راﺣ در ﺑﺎغ
و ﻓﻀﺎی ﺳ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺳﻢ و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد.

ﯾﯿﻨﺠﮑﺖ راه ﺣ ﻋﻠ و ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪه ﺑﺮای درﻣﺎن و ﮐﻨ ل آﻓﺎت و
ﺑﯿﻤﺎری ﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺎی
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺜﻞ ﺳﻤﭙﺎ  ،ﮐﻨ ل
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﻪ زرا ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده

4
ﭘﺲ از
ﺗﺨ ﻠﯿﻪ
ﮐﭙﺴﻮل آن
را ﺑﺮدارﯾﺪ

اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻄﻮح
ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻏﺎت و
ﻧﺨﯿﻼت

3
ﮐﭙﺴﻮل را
ﺑﻪ راﺑﻂ
ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﻨﯿﺪ

2
راﺑﻂ را ﺑﻪ
ﮐﻤ ﮏ ﯾ ﮏ
ﭼﮑﺶ
وارد ﮐﻨﯿﺪ

اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻄﻮح
ﺑﺰرگ ﻓﻀﺎی ﺳ و
ﺑﺎﻏﺎت و ﻧﺨﯿﻼت

1
درﺧﺖ را
ﺑ ﺎ ﻣﺘ ﻪ
ﺳﻮراخ
ﮐﻨﯿﺪ

اﺳﺘﻔﺎده
در ﺳﻄﻮح
ﮐﻮﭼﮏ

ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﯿﻨﺠﮑﺖ

ﯾﯿﻨﺠﮑﺖ
ﺗﻮﺳﻂ
ﻤﻪ ﻣﻮاد ﻣ
درﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

ﺳﻤﭙﺎ
ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮاد
ﻣ

 90-95درﺻﺪ ﻓﻪ ﺟﻮ
در ﻣ ف آب

ﻣ ان ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ازای
ﺮ درﺧﺖ

ﺣﺪاﻗﻞ  50درﺻﺪ ﮐﺎ ﺶ
ﻣ ف ﺳﻤﻮم

ﻣ ان ﻣ ف ﺳﻤﻮم
درﺧﺖ/دوره

 60درﺻﺪ ﮐﺎ ﺶ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ازای ﺮﻓﺼﻞ

ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮد

ﮐﺎ ﺶ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺮ
درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣ ان ﺣﺪاﻗﻞ 50
درﺻﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ  30درﺻﺪ ﮐﺎ ﺶ
ﺰﯾﻨﻪ ﺎ

زﻣﺎن ﻣﯿﺎﯾﻨﮕ ﮐﺎر
روی ﺮ درﺧﺖ
ﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ازای ﺮ
درﺧﺖ

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﺛﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ
ﻣ ان  11ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸ

ﻣﯿﺎﻧﮕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

ﺣﺪاﻗﻞ  40درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺛﺮﮔﺬاری

ﻣﯿﺎﻧﮕ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﻪ
ازای ﺮ ﺑﺎر ﻣ ف

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی دوﺑﺮاﺑﺮی

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی
ﮐﺎرﺑﺮد

ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺪاﻗﻞ  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎده
ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ

ﭘﯿﭽﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮد

ﺧﻄﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﺎرﺑﺮ

اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣ ﮐﺎرﮔﺮ
اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه

اﻓﺰاﯾﺶ راﺣ در اﺳﺘﻔﺎده و
ﮐﺎ ﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮات
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک
ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺣ ات
ﻣﻔﯿﺪ ،ﺷﮑﺎرﮔﺮ ﺎی ﻃﺒﯿ و
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

ﺧﻄﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

اﺛﺮات ﺟﺎﻧ ﺑﺮ روی
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﺛﺮ ﺑﺮ ﺣ ات ﻣﻔﯿﺪ و
ﮔﺮده اﻓﺸﺎن

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن )ﺗﺎﺳﯿﺲ  (1991در
•
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮردوﺑﺎي اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﯿﻤﺎر و
درﻣﺎن درﺧﺘﺎن در ﺣﺎل زوال ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ در
اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  10ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ
•
ﺑﻪ درﺧﺘﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎﭘﮏ )ﻋﻀﻮ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮐﺸﺎورزي
•
ﻓﺮﮐﺸﺖ( ﭘﺎﯾﮕﺎه داﺋﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮت اﯾﻨﺠﮑﺖ در اﯾﺮان ،ﻗﻄﺮ،
ﮐﻮﯾﺖ ،ﻋﻤﺎن ،ﻋﺮاق و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
www.farkesht.com
www.fertinyect.com

