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كود آهن با كيفيت ماندگار براي پيشگيري و كنترل كمبود آهن،     
فرموالسيون مخصوص،با مقدار زياد و كامال كالت شده آهن 
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 ) EDDHAكامال كالت شده بصورت      ( درصد آهن قابل حل در آب            6محتوي  
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آهن
::وظايفوظايف

 اهميت در ساختار كلروفيل   

 تاثير در فتوسنتز
)  فردوكسين (  نقش مهمي در پروتئين ها دارد      

 در تثبيت نيتروژن، فتوسنتز و انتقال الكترون ها فعاليت دارد         
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آهن

: : نشانه هاي عمومي كمبود   نشانه هاي عمومي كمبود   

كلروز برگ هاي جوان با رگ برگ هاي سبز      
كلروز نواري در غالت  
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آهن

::عواملي كه در كمبود  آهن  سهيم اند       عواملي كه در كمبود  آهن  سهيم اند       

 باال pHخاك هاي آهكي با      
خاك هاي فقير از مواد آلي  

خاك هاي شني با ميزان كم آهن    
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::ويژگي ها  ويژگي ها  
Crescal Fe   يك راه حل جديد براي كنترل و پيشگيري از كمبود آهن در محصوالت 

. زراعي و باغي بويژه در خاك هاي قليايي و آهكي است   
. مي باشدEDDHA اين كود داراي مقدار زياد و كامال كالت شده آهن بصورت       

يي پايدار و  با توجه به نوع آهن كالت شده و كيفيت آن، اين كود در خاك هاي قليا        
اين همان شرايطي است كه معموال  .  نيز قابل جذب مي باشد  pH=9فعال بوده و حتي در  

.كمبود آهن در آن رخ مي دهد  
Crescal Fe        اين كود در انواع خاك ها با . بيشتر براي استفاده در خاك مناسب مي باشد

. ه مي گردد  شرايط مختلف قابل استفاده بوده و براي كشت هاي هيدروپونيك نيز توصي       
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:بيولوژيكي /  خواص فني  
كنترل موثر كمبود آهن 

) در چند ثانيه ( سرعت زياد حالليت در آب    
قابليت جذب زياد زياد مستقل از شرايط محيط و خاك      

تاثير سريع و طوالني مدت 
سالم و بي ضرر براي گياه 

نهايت درجه كالت براي داشتن يك كود قوي      
قابليت استفاده در سيستم هاي آبياري تحت فشار و اسپري كننده ها           

سازگار با بيشتر سموم دفع آفات گياهي      
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پيشنهاداتپيشنهادات

اين كود را بصورت بسته بندي در محل هاي خشك دور از نور          
.آفتاب نگهداري نماييد     

.پس از مصرف درب بسته بندي را كامال ببنديد       
وقتي براي اولين بار با سموم گياهي مخلوط مي كنيد اول در مقياس            

.كوچكتر امتحان كنيد 
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:استفادهمقدار و روش 
مقدار مصرف 

درمان  پيشگيري  

گياه/  گرم15 گياه / گرم5 درختان ميوه در حال رشد   
انواع نهال ها  ... ) سيب،گالبي، هلوو  (

گياه/  گرم25 گياه / گرم15 شروع بار دهي  
گياه  / گرم100-80 گياه / گرم60-40 اوج باردهي 
متر مربع/ گرم5 متر مربع /  گرم3 خزانه كاري   
گياه  / گرم200-150 گياه  / گرم100-70 مركبات   
متر مربع /  گرم5 متر مربع /  گرم2 سبزيجات  

متر مربع /  گرم5-4 متر مربع /  گرم2 گياهان زينتي   
متر مربع /  گرم1- 5/1 متر مربع /  گرم5/0 توت فرنگي 

محصول  
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:زمان استفاده در درختان ميوه  

بايستي قبل از رشد رويشي در بهار مورد   : براي پيشگيري
.استفاده قرار گيرد   

بالفاصله بعد از مشاهده اولين عاليم كمبود   :  براي درمان
.استفاده شود
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زمان استفاده در محصوالت جاليزي و زينتي  

. بايستي در دوره رشد فعال گياه استفاده شود    
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:استفادهروش هاي  
: سطحي

 ليتر به ازاي هر گياه تهيه نموده و در پاي هر درخت در منطقه                   30 تا   15محلول  را به مقدار    
.آبياري در عمق زمين ريخته، روي آن را با خاك بپوشانيد                 

: تزريقي
تزريق بايد يك متر      .  محلول اين كود را بايستي توسط يك انژكتور به زير خاك تزريق كرد                

 تزريق   3-4 سانتي متر در عمق زمين بوده و به ازاي هر درخت                      30-20دورتر از از درخت و         
. انجام شود  

:  به روش آبياري   
از كوددهي   .  روزه استفاده نماييد   10-15 نوبت، در هر دوره   2-4مقدار توصيه شده كود را در    

 درصد خودداري شود        0/ 5با غلظت بيشتر از    


