


سکوسترن آهن سینجنتا حاوی ۶ درصد آهن کالت شده با EDDHA در کیلوگرم می باشد. آهن نقش مهمی  در متابولیسم 

گیاه و فرآیند تولید کلروفیل و عملیات فتوسنتز دارد. عالیم کمبود آهن به صورت زرد شدن برگ ها و سبز ماندن رگ برگ ها 

مشاهده می شود. کمبود آهن در خاک های آهکی و pHهای باالتر از ۷٫۲ بیشتر می گردد. سکوسترن معروف ترین کالت 

آهنی است که بخاطر داشتن ترکیب موزون و متعادل ۲ ایزومراورتو - اورتو و اورتو - پارا کمبود آهن در گیاهان را سریع 

و برای مدتی طوالنی درمان می کند. سکوسترن باعث درشت و خوش فرم شدن محصوالت می گردد. سکوسترن به دو 

صورت مخلوط با خاک و همراه آبیاری قطره ای قابل مصرف است. در مصرف خاکی میزان مورد نیاز را در سایه انداز 

درخت پاشیده و توسط شن کش با خاک مخلوط نماييد و بطور معمول آبیاری نماييد. در سیستم آبیاری قطره ای میزان 

سکوسترن الزم را متناسب با نوع کالیبراسیون در مخزن کود حل کرده و مصرف نماييد.

مرکبات

درختان در دوره باردهی کامل

درختان جوان

نهال های جوان

نهالستان

در بهار برای هر درخت

۱۰۰ - ۵۰ گرم

۵۰ - ۳۰ گرم

۲۵ گرم

۴ گرم در مترمربع

در پاييز برای هر درخت

۱۰۰ - ۸۰ گرم

۴۰ - ۳۰ گرم

۱۰۰ - ۸۰ گرم

۴ گرم در مترمربع

محصول

مرکبات

درختان در دوره باردهی کامل

درختان جوان

درختان میوه

گیاهان زراعی

تاکستان ها

گل های زینتی و فضای سبز

جالیز / سبزی و صیفی

میزان مصرف

در بهار برای هر درخت

۸۰-۴۰ گرم

۴۰-۲۰ گرم

۵ گرم در متر مربع

۲ کیلوگرم در هکتار همراه آبیاری

۵۰ تا ۱۰۰ پرک برای هر درخت در بهار

۲ تا ۵ گرم در هر متر مربع

۲ کیلوگرم در هکتار همراه آبیاری

تـــهـــــران، ونک، خیابان مالصدرا
تقاطع شیخ بهایی، پالک ۱۱۰ و ۱۱۲ 

طبـــقــه هفـتـم

شــــرکت پـــــارس طــــــراوت طــــوس
تهران،چهارراه جهان کودک، برج
امیـرپــرویز، طبقه سـیـزده، واحد ۱۳۳

کد پســـتـی:                      ۱۴۳۵۹۱۶۵۶۷
تـلـفـــــــن:        ۸۸۰۶۷۳۳۶ - ۰۲۱
فکـــــس:         ۸۹۷۸۰۶۵۶ -۰۲۱

کد پســـتـی:                      ۱۹۶۹۹۵۵۱۴۳
تـلـفـــــــن:           ۸۸۱۹۱۳۲۵ - ۰۲۱
فکـــــس:          ۸۸۱۹۱۳۲۷ -۰۲۱


