
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

 pH گستره تمام در داریپا یمحصول اه،یگ در عیسر اثر و جذب ،یزراع محصول نوع هر در آن جبران و فقرآهن از یریشگیپ

 مواد فعال تشکیل دهنده محصول: 

 گرم بر لیتر آهن( 5/55آهن محلول در آب ) 5%

 اسیدهای کربوکسیلیکفرمول بندی شده با 

  = pH  4/2 کیلوگرم بر لیتر،  71/7: چگالی

 
PhytoGreen –IronCarboxylate   حاوی مواد مغذی گیاهی محلول در آب

ی وزن مولکولسیلیک با اسیدهای کربوکبر پایه ی  تمحصوالاین است. مبنای اصلی 

کنند. اسیدهای ترکیب کننده عمل می هایاملاست که به عنوان ع پایین

، مانند اسید فرمیک، اسید شوندطبیعی در گیاهان ظاهر می فرم هایکربوکسیلیک به 

 مالیک، اسید بوتریک، اسید تارتاریک، اسید سیتریک و یا اسید استیک. 

 

ساختمانی کربنی هستند که از یک یا تعداد اسیدهای کربوکسیلیک دارای 

(. آنها در محیطی R-COOHاند )بیشتری گروه کربوکسیلیک ساخته شده

های نمک و دهندهای خود را به گروههای کربنی انتقال میپروتوناولیه 

کربوکسیلیکی محلول در آب حاوی یونهای مغذی مانند کلسیم تشکیل 

سیلیک رشد، شادابی و کیفیت محصول دهند. به عالوه اسیدهای کربوکمی

 بخشند.را بهبود می
 پیشنهاد مصرف:

 لیتر در هکتار در خاک به کار رود. 5-8روی برگ و یا لیتر در هکتار بر  2-5برای پیشگیری و درمان کلروزهای ناشی از آهن: میزان  عمومی:

 پاشیده شود. هامرتبه بر روی برگ 1-2لیتر در هکتار  3-5از زمان شروع رشد گیاهی تا زمان برداشت: توت: 

 مرتبه بر روی برگها پاشیده شود. 1-2لیتر در هکتار  3-5: تا زمان برداشت تشکیل میوه: از زمان هسته داران

فندق  یدانه حددانه به  ی: در زمان گل دهی کامل، پایان گل دهی و پس از گل دهی و در زمانی که اندازهبازدهی، تشکیل میوه: برای گسترش برگها، داراندانه 

ی ناشی از آهن: زمانی که اندازه، پیشگیری و درمان کلروزهای روغنیای صاف، محصولی ستهدستیابی به پوبر روی برگها به کار رود. برای لیتر در هکتار  3-5، رسید

 مرتبه به کار رود.  1-2لیتر در هکتار  5ی گردو رسید، دانه به حد دانه

 مرتبه بر روی برگها به کار رود. 4لیتر در هکتار  3-5ها به اندازه طبیعی خود برسند، میزان پس از جوانه زنی تا زمانیکه حبه انگور:

 لیتر در هکتار چندین مرتبه بر روی برگها به کار رود. 3-5میزان  های زراعی:کشت

 مرتبه بر روی برگها به کار رود. 4لیتر در هکتار(  3-5مترمربع ) 155میلی لیتر در  35-55میزان  گیاهان زینتی:

 کاربرد بر روی برگ 5/5 – %1میزان ای و مرکبات: گیاهان مدیترانه

  ها:دستورالعمل 

دهد، امکان پذیر های معمول حفظ گیاهان مخلوط کرد. از آنجا که پیش بینی چیزی که در همه موارد مصرف رخ میتوان با فرآوردهرا می  PhytoGreen – IronCarboxylateاختالط پذیری: 

یشی این محصول را به کار ببرید. تنها در صورتی که محصول زراعی نیاز به مواد مغذی اضافی دارد، این فرآورده را به شود قبل از کاربرد در سطح وسیع، در مقادیر کم به صورت آزمااشد، توصیه میبنمی

و حداقل دو ساعت قبل از آبیاری یا بگیرید(. بیش از مقادیر توصیه شده استفاده نکنید. این فرآورده را بر روی برگهای خشک  کار بگیرید. )نیاز گیاه و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل خاک را در نظر

 بارندگی به کار ببرید.

 بندی: ی بستهاندازه

 باشد.های دیگر نیز قابل سفارش میگردد. بسته بندی در اندازهلیتری عرضه می 255و  25، 15های این محصول در بسته

  بندی:شرایط نگهداری و بسته

 گراد نگهداری شود.درجه سانتی 4نور آفتاب و در دمای باالی های دربسته، به دور از در ظروف و یا محفظه
 


