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 شرکت آسر تجارت پارسیان

که مانع  منگنز ، آهن، منیزیم، گوگردعناصر کم مصرف ترکیبی ویژه حاوی فرمگ پالس کود 
 .گردددر گیاهان می  سبزینگی  دست دادناز 

است و کمبود آن یکی از شایع ترین یکی از کلیدی ترین عناصر در ساخت سبزینه گیاهی  :آهن
 مان است.کمبودهای عناصر غذایی در مزارع و باغات اکثر مناطق کشور

 به عنوان اتم مرکزی در ساختمان کلروفیل حضور دارد و طبیعی است که بر اثر کمبود :منیزیم
 ه کاهش پیدا می کند و زردی برگی بوجود می آید.منیزیم میزان کلروفیل گیا

 و اسیدی PHباعث کاهش این محصول به فرم سولفات قابل جذب در خاک می باشد که  :گوگرد
گیاهانی  یشه و نهایتًا افزایش حاللیت وقابلیت جذب عناصر غذایی می شود.محیط رشد ر شدن

 می باشند.  که کمبود گوگرد دارند دارای رنگ متمایل به زرد و رشد کم بویژه در برگهای جوان
 برگها و کاهش رشد در گیاهاندر گیاهان سبب زردی بین رگ کمبود این عنصر منگنز:

 ر خاکهای آهکی و قلیایی بروز می نماید که در خاکهای کشور منگنز بیشتر د می شود، کمبود 
 بسیار شایع است. 

  ترکیبات :
 
 
 
 
 

 را می توان موثرترین اصالح کننده زردی برگ ) کلروز ( در گیاهان نامید. فرمگ پالس
 .ی کربنات آب آبیاری می باشدیمی و کاهش دهنده میزان بسد نوان یک اصالح کننده خاکهای شور،به ع فرمگ پالس

  زمان مصرف :مقدار و 
 ه ازای هر گیاه ب کیلوگرم  2  به میزان مقدار مورد نیاز جهت درمان،    محصوالت باغی :

 گرم به ازای هر گیاه  222  ، به میزانپیشگیریجهت                             
 می باشدکیلوگرم در هکتار   522  به میزان     مصرف خاکی : 

 

 روش مصرف :
یا   در کانال نیاز را بر حسب سن درختبه تنهایی یا همراه با کود حیوانی قابل مصرف می باشد. مقدار مورد  فرمگ پالس

 سانتی متر در قسمت انتهایی سایه انداز درخت بریزید. 52و عمق  02چند چاله به قطر 
 

  ایتالیا FOMET:    محصول              کیلوگرمی 25: کیسه  بسته بندی

 عناصر تشکیل دهنده ) درصد (

 pH (Mn)منگنز SO3)سولفور) (Mgo)منیزیم (Fe)آهن

11 5 11 6/2 2.5-0.5 
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