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 + جاذب اتیلن
 + جاذب دی اکسیدکربن

 + آنتی باکتریال
+ جاذب رطوبت  عمر مفید میوه

تا ۵ برابر





درباره ما
نــام تجــاری  بــا  شــرکت فاتــح بنیــان ســپیدار 

pectinguard  فعالیــت خــود را در زمینــه 

تولیــد محصــوالت نگهدارنــده میوه و ســبزیجات 

در ســال 1398 آغــاز بــه کار کــرد.

ظرفیت تولید شرکت 6000 تن به صورت گرانول 

50 میلیــون ســاچت در ســال مــی باشــد. و 

استفاده از جاذب اتیلن برای میوه و سبزیحات 

باعث افزایش ۵ برابری عمر این محصوالت می 

گردد.در دنیا به طور متوسط 30% از محصوالت 

فاســد یــا دچــار کاهــش کیفیــت مــی شــود کــه 

بــا اســتفاده از ایــن محصول به طور چشــمگیری 

مــی تــوان از ضایعــات جلوگیــری کــرد و جهــت 

صــادرات محصــوالت کشــاورزی به حــوزه خلیج 

فارس،کشور های همسایه،اروپا و روسیه می 

تــوان از ایــن محصــول اســتفاده نمــود.



یــک هیــدور کربــن بــی بــو و بــدون رنــگ است.ســاده تریــن 
هورمــون گیاهــی اســت که عامــل )C2H2( گاز اتیلن برای بلوغ 

و رســیدن میــوه هــا و پوســیدگی در ســبزیجات و گلهاســت.
بــه طــور طبیعــی گاز اتیلــن در طبیعت وجود دارد.این هورمون 
گیاهی،هورمون پیری نیز نامیده می شود.این هورمون توسط 
میــوه هــا و ســبزیحات در پاســخ بــه محــرک هــای فیزیکــی و 

شیمیایی محیطی در موراحل مختلف رشد تولید می شود.
ایــن گاز مهــم تریــن عامــل در کاهــش ماندگاری فرآورده های 
کشاورزی در مراحل مختلف پس از برداشت تا عرضه به بازار 

محســوب می شــود.لذا با تصفیه هوا و حذف گاز اتیلن در این 
مرحله،مــی تــوان از بــروز عــوارض بعــدی جلوگیــری کرد و عمر 

مانــدگاری میــوه و ســبزیجات را افزایــش داد.

گاز اتیلن چیست؟

جاذب اتیلن
جاذب اتیلن ترکیبی است که در فرم گرانول شده قرار می گیرند تا در تجهیزات حمل و نقل به کار برده شوند.این محصول گاز اتیلن را حذف می 
کنــد و کیفیــت محصــول حیــن حمــل و نقــل و یــا انبــارداری را تضمیــن مــی کنــد و کاهــش قابل توجه میزان ضایعات میوه و ســبزیجات را در پی دارد.
جذب اتیلن عمر مفید میوه ها،سبزیجات و گل ها را افزایش می دهد.این محصول با طیف گسترده ای از محصوالت کشاورزی از جمله:سیب،

موز،کیوی،مرکبات،پیاز،گل های تازه و بسیاری دیگر استفاده می شود.این محصول قادر خواهد بود در هر شرایط آب و هوایی و دمایی کار کند.
شــرکت هــا و افــراد مــی تواننــد از ایــن محصــول بــرای افزایــش عمــر و تــازه نگــه داشــتم خوراکــی هــا اســتفاده کننــد.
این محصول می تواند در مراحل پس از برداشت محصول شامل حمل و نقل،انبارداری و بسته بندی و حتی خانگی مورد 

استفاده قرار بگیرد.





ســرعت تولید اتیلن در گیاهان ســالم و تازه عمدتاً پایین اســت ولی میزان 
اتیلن می تواند در اثر عوامل داخلی و یا محیطی افزایش و یا کاهش یابد. 
مثــاً در اثــر ضربــه خــوردن، زخــم شــدن، تحت فشــار آب قــرار گرفتن و در 
حرارت باال و یا استفاده از تنظیم کننده های رشد میزان اتیلن تولید شده 

مــی شــود. د  یــا ز ر  بســیا ه  گیــا ز  ا
بایــد توجــه نمــود کــه میــوه هایــی کالیمیتریــک پــس از برداشــت اتیلــن 
زیــادی تولیــد می کننــد موجــب تشــدید تولیــد در اتیلــن در ســایر میوه هــای 
غیرکالمیتریک اطراف خود می شوند. اصوالً برای افزایش ماندگاری میوه ها 
و ســبزیجات تــازه بایــد از حضــور اتیلــن در طــول مدت حمل نقل و انبارداری 
ممانعــت نمــود. درحالیکــه، از اتیلــن و یــا گیاهان تشــدید کننده تولید اتیلن 
)مثل سیب( برای تسریع رسیدن در میوه هایی که بصورت نارس برداشت 

می شــوند )مثــل مــوز یــا گوجــه فرنگــی، آواکادو( و تا زمان رســیدن در 
انبــار نگهــداری می شــوند، اســتفاده می گردد.

کنتــرل اتیلــن دقیقــاً پــس از برداشــت تــا زمان مصرف باعث می شــود مدت 
زمــان مانــدگاری ایــن محصــوالت بصــورت قابل ماحظــه ای افزایش یابد. با 

اینکــه یخچــال می توانــد میــزان تولید اتیلــن را کاهش دهد ولی نمی تواند 
از تولید این هورمون جلوگیری کند.

زمانیکــه اتیلــن تحــت کنتــرل نباشــد حتــی کمتریــن میــزان اتیلن تازه ترین 
محصوالت هم به سرعت پاسیده و حتی فاسد می شوند. انتشار گازهای 
اتوماتیو، پاستیک ها، دود و المپ های فلورسنت میزان اتیلن را افزایش 

می دهند.

pectinguardدلیل استفاده از جاذب اتیلن

زمان های استفاده
1-در زمان حمل از طریق جاده،هوایی،ریلی،دریایی

2-در زمــان ذخیــره ســازی در ســردخانه هــا



راز طــــراوت و شـــادابـــی



چگونه کار می کند؟
.  جذب اتیلن - اتیلن تولید شده توسط محصوالت تازه توسط 

مــواد معدنــی مخصــوص داخــل کیســه جــذب مــی شــود.

.  اکسیداسیون اتیلن - اتیلن به داخل رسانه های داخل کیسه 

. شــود مــی  کســید  ا ده مخصــوص  مــا و  شــود  مــی  جــذب 

.  جذب رطوبت - رطوبت بیش از حد تولید شده در بسته نیز 

جذب می شــود که به نوبه خود مانع رشــد میکروبی در بســته 

بندی می شود.

4-  مــاده فعــال مــواد معدنــی طبیعی اســت که قابلیت حضور 

میکروبــی را در حضــور خــود مهــار مــی کند.

کاربرد
ر  قــرا تــی  درا بنــدی صا یــا بســته  یجات  ر معمولــی میــوه و ســبز را در جعبــه هــای  د بســته هــای توصیــه شــده  تعــدا بــه ســادگی 

دهیــد. ســاچت هــا گاز اتیلــن را از داخــل بســته جــذب کــرده و محیــط بــدون باکتــری ایجــاد مــی کننــد تــا عمــر مفیــد میــوه هــا و 

ســبزیجات تــازه بســته بنــدی شــده را افزایــش دهــد. مقــدار مصرفــی بــه نــوع محصــول تــازه و مقــدار اتیلــن تولیــدی بســتگی دارد.



مـــیـــوه هـــا را مـــثـــل روز اول تـحـــویـــل بـگـــیـریـــد



مزایا

• بــرای وزن بیشــتر و طعــم بهتــر مــی توانید محصول خود 

را دیر تر برداشت کنید.

ری نگهــدا مــدت  کــردن  • طوالنــی 

•  دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی

• خســارات در حیــن حمــل و نقــل را کاهــش مــی دهــد.

• از وقفه های بدون برنامه ریزی دما محافظت می کند.

• افزایش ماندگاری محصول و کیفیت 

• ابتــکارات اجتماعــی ، زیســت محیطــی و پایداری تأمین 

کنندگان را تقویت کنید.



مـیـوه و ســبـزیـجــات تـازه بـا پـکـــتـیـن گــارد



ضمانت نامه
PECTINGUARD به مجموعه ای از راه حل های ماندگاری مفید اشاره می کند که اتیلن و عوامل بیماری زا و 

غیره را که مسئولیت زودرس و پوسیدگی محصول را دارند ، از بین می برد.
استفاده از PECTINGUARD به این معنی نیست که در حمل و نقل مشکلی ایجاد نمی شود و یا تمام مشکالت 

مربوط به برداشت بعد از برداشت ، بسته بندی و حمل و نقل برطرف می شود.
PECTINGUARD یک روش محافظت اضافی است که اگر تمام عملیات پس از برداشت طبق هنجارهای جهانی 

انجام شود بسیار خوب عمل می کند.
دما ، رطوبت و شرایط بسته بندی باید در هر مرحله پس از برداشت حفظ شود تا از عملکرد صحیح 

PECTINGUARD  اطمینان حاصل شود.
گردش هوا در حین ذخیره و صادرات یک کار ضروری برای کار صحیح PECTINGUARD است.

در صورت پیروی از پروتکل های بسته بندی و ذخیره سازی ، PECTINGUARD نتایج بسیار خوبی می دهد.
PECTINGUARD محصولی کامالً سازگار با محیط زیست و غیر خطرناک است.

PECTINGUARD ماده شیمیایی یا گاز را آزاد نمی کند. این محصول باعث نابودی محصوالت تازه در هر مرحله 
نمی شود بلکه یک راه حل برای جذب گازهای رها شده توسط محصوالت تازه و افزایش عمر مفید و کیفیت 

 آنهاست.

شرکت مسئولیت هرگونه خسارت و یا مشکلی که به دلیل کیفیت پس از برداشت رخ داده است، ندارد.
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