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که برای درمان کمبود آهن در درختان میوه ،    EDDHSAبرپایه کلات آهن  %6حاوی   اگرون فروداب  

 محصولات زراعی ، گیاهان زینتی و صیفی جات بکار می رود.

 
  : فروداباگرون ویژگیهای منحصر به فرد 

 درجه خلوص و کیفیت بالا به همراه جذب بسیار سریع 

   کلات آهن EDDHSA  ل میکرو گرانول به شک 

  ارتو   –از موثرترین ایزومر بیولوژیکی ارتو   2/3دارای نسبت 

  گرم در لیتر می باشد. 300در آب، بالاتر از  6  فروداب قابلیت حلالیت 

  مناسب برای خاکهایی باpH  می باشد،  12تا  3بین 

 

  مقدار  و  نحوه  مصرف :

 

 

 را زمانی که سوخت و ساز گیاه بسیار سریع است به مصرف ریشه گیاه برسانید  فروداب 

 را می توان مستقیماً روی خاک پاشید و سپس آبیاری نمود. بعد از استفاده وسایل کود پاشی بدقت تمیز نمایید.  فروداب 

 بسته و دور از نور خورشید نگهداری نمایید.را با درب   فروداب 

  کلاتEDDHSA   .برای محلول پاشی برروی برگها مناسب نمی باشد و فقط از طریق ریشه تاثیر گذار خواهد بود 

 
 میکرو گرانول :   فرمولاسیون

 کیلویی 10و یک کیلوگرمی   قوطی:    بسته بندی
    ایتالیا  RONAITALIA محصول

                                                           24362کودی : شماره ثبت ماده 

 نحوه مصرف مقدار مصرف برای درمان کمبود آهن آهنمقدار مصرف برای پیشگیری از کمبود  نوع گیاه

 گرم برای هر درخت 200تا  150 گرم برای هر درخت 100تا  70 مرکبات
 متری ساقه درخت یا سایه انداز درخت بپاشید 1در فاصله 

 سپس روی آن را با خاک بپوشانید و آبیاری نمایید

 با سیستم آبیاری قطره ای و یا سیستم آبکود در آبیاری غرقابی ---------------------- بار سالیانه 3تا  2گرم برای هر بوته 20تا  10 کیوی

 گرم برای هر درخت 130تا  90 گرم برای هر درخت 70تا  50 میوه های هسته دار
 را در آب حل کنید، سپس برروی خاک مورد نظر بپاشید  6فروداب

 روی آنرا با خاک بپوشانید و آبیاری نمائید

 گرم برای هر درخت 100تا  80 گرم برای هر درخت 50تا  40 و گلابی سیب
 را در آب حل کنید، سپس برروی سایه گسترخاک 6فروداب

 بپاشید، روی آنرا با خاک بپوشانید و آبیاری نمائید

 گرم برای هر بوته 40تا  30 گرم برای هر بوته 20تا  10 انگور
 ایه گسترخاکرا در آب حل کنید، سپس برروی س 6فروداب

 بپاشید، روی آنرا با خاک بپوشانید و آبیاری نمائید

 توت فرنگی
 متر مربع1000گرم برای  800تا  700

 بار در سال اسفند،شهریور 2

 متر مربع 1000کیلوگرم در  5/1

 روز 20بار به فاصله 2
 به صورت آبکود در آبیاری غرقابی

 گوجه فرنگی،بادمجان

 سیب زمینی، فلفل

 یلوگرم در هکتارک 5تا  2

 لیتر آب 500در 
---------------------- 

 مقدرا لازم را در آب حل نموده در شیارهایی در امتداد

 ردیف ها بر روی خاک بپاشید و سپس آبیاری نمایید

 خربزه و هندوانه
 گرم در یک لیتر آب برای هر بوته 2

 بار در سال 3تا  2
---------------------- 

نی که بوته ها به اندازه کافی رشد کرده باشند و زمان در زما

 میوه

دهی بوته ها،برای هر بوته یک لیتر از محلول آماده شده مصرف 

 شود

 به صورت آبکود در آبیاری غرقابی ---------------------- گرم هر یک متر مربع 3تا  2 سبزیجات

 گلها
 کیلوگرم در هکتار 30تا  20

 روز 20بار به فاصله  3
 به مقدار لازم در آب حل نموده به مصرف ریشه گیاه برسانید ----------------------

 با سیستم آبیاری قطره ای و یا سیستم آبکود در آبیاری غرقابی ---------------------- گرم در یک لیتر آب 2تا  1 محصولات گلخانه ای

 انواع چمن
 گرم برای هر متر مربع 4تا  3

 در سال بار 5تا  4
 بصورت محلول در آب ----------------------
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