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 شرکت آسر تجارت پارسیان

 Fe Plus   ریشه از طریق فرمولی ویژه و اختصاصی برای پیشگیری  و درمان قطعی کمبود آهن   
  صیفی و سبزی و ... بوده و در تمامی گیاهان زراعی، درختان مثمر، گلخانه ها، گل و گیاهان زینتی،

 والت مختلف دارد.و کمیت محص مورد استفاده قرار می گیرد و بیشترین تاثیر را در اصالح و بهبود کیفیت
  : Fe Plusویژگیهای منحصر به فرد 

 درجه خلوص و کیفیت بسیار باال. 

  کاماًل کالت شده باEDDHA و جذب بسیار سریع. 

 8/4 ارتو –نسبت از موثرترین ایزومر بیولوژیکی ارتو  باالترین دارای. 

  قابلیت حاللیتFe Plus  رسوبی بجای نمی گذاردزلها در ناگرم در لیتر بوده و  033در آب، باالتر از. 
  مناسب برای خاکهایی باPH  را میدهد. بهترین نتیجه  و قلیایی آهکی در خاکهایمی باشد و  9تا  4بین 

 
  مقدار  و  نحوه  مصرف :

 نحوه مصرف درمان کمبود آهن صرف برایمقدار م پیشگیری از کمبود آهن مقدار مصرف برای نوع گیاه

 مرکبات
 متری ساقه درخت یا سایه انداز درخت بپاشید  0در فاصله  گرم برای هر درخت 033تا  053 گرم برای هر درخت 033تا  03

 سپس روی آن را با خاک بپوشانید و آبیاری نمایید
 با سیستم آبیاری قطره ای و یا سیستم آبکود در آبیاری غرقابی ---------- بار سالیانه 0تا  0گرم برای هر بوته 03تا  03 کیوی

 میوه های هسته دار
 را در آب حل کنید، سپس برروی خاک مورد نظر بپاشید Fe Plus گرم برای هر درخت 003تا  93 گرم برای هر درخت 03تا  53

 روی آنرا با خاک بپوشانید و آبیاری نمائید 

 سیب و گالبی
 را در آب حل کنید، سپس برروی سایه گسترخاک  Fe Plus گرم برای هر درخت 033تا  83 برای هر درختگرم  53تا  43

 بپاشید، روی آنرا با خاک بپوشانید و آبیاری نمائید 

 را در آب حل کنید، سپس برروی سایه گسترخاک  Fe Plus گرم برای هر بوته 43تا  03 گرم برای هر بوته 03تا  03 انگور
 روی آنرا با خاک بپوشانید و آبیاری نمائید  بپاشید،

 توت فرنگی
 متر مربع0333گرم برای  833تا  033
 بار در سال اسفند،شهریور 0

 متر مربع 0333کیلوگرم در  5/0
 روز 03بار به فاصله 0

 به صورت آبکود در آبیاری غرقابی

 گوجه فرنگی،بادمجان
 سیب زمینی، فلفل

 کیلوگرم در هکتار 5تا  0
 لیتر آب 533در 

 مقدرا الزم 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 0

 بار در سال 0تا  0
 ه باشند و زمان میوهدر زمانی که بوته ها به اندازه کافی رشد کرد ---------------

 شود مصرف ته یک لیتر از محلول آماده شدهدهی بوته ها،برای هر بو
 به صورت آبکود در آبیاری غرقابی ---------------------- گرم هر یک متر مربع 0تا  0 سبزیجات

 گلها
 کیلوگرم در هکتار 03تا  03

 روز  03بار به فاصله  0
 الزم در آب حل نموده به مصرف ریشه گیاه برسانید به مقدار ----------------------

 با سیستم آبیاری قطره ای و یا سیستم آبکود در آبیاری غرقابی ----------------------- گرم در یک لیتر آب 0تا  0 محصوالت گلخانه ای

 انواع چمن
 گرم برای هر متر مربع 4تا  0

 بار در سال 5تا  4
 رت محلول در آببصو ----------------------

 
  Fe Plus را زمانی که سوخت و ساز گیاه بسیار سریع است به مصرف ریشه گیاه برسانید 
 Fe Plus  .همچنین فابل مضرف در ببتم آبیاری قطره ای می باشد.را می توان مستقیمًا روی خاک پاشید و سپس آبیاری نمود 
 Fe Plus نمایید. را با درب بسته و دور از نور خورشید نگهداری 
 عالمت کمبود آهن زردی یا کلروز است که ابتدا در برگهای جوان مشاهده شده و سپس تمام برگها را فرا میگیرد. 

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

  : محصول کیلوگرمی          پنج جعبهبسته بندیRONASITALIA  ایتالیا 

 کالت آهن میکرو گرانول
    Fe 6% EDDHA   ortho-ortho 4.8 
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