
واردات  مجموعه شركت های مهرآباد داریس فارس وسموم کشاورزی  پارس هخامنش

97تابستان 
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 كود آهنFe Adler تامین آهن مورد نیاز گیاه

كالت كردن و جذب عناصر آهن موجود در خاك

 رفع كمبود آهن و خسارت هاي ناشي از آن

قابل استفاده براي تمام محصوالت

 پیشگیري از كمبود آهن

 گرم برای هر درخت10تا8درختان جوان

گرم برای هر درخت 60تا 40درختان مثمر

 گرم برای هر درخت100تا 60درختان پرمحصول

 یک کیلویی: بسته بندی

محصولی از شرکت آدلر اگرواسپانیا
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تركیبي بي نظیر با غلظت مناسب و موثري از عناصر ریز مغذي
ل جهت آماده سازي گیاه در گلدهي كامل و تشكیل میوه در ابتدای فص

و سال بعد 

 دهي جوانه زني ، گلتركیبي موثر جهت رشد و توسعه گیاه در مراحل
تشكیل میوه و 

 کیلوگرم در هکتار 3تا 1/5: مصرف خاکی و سیستم آبیاری

 یک کیلویی: بسته بندی

محصولی از شرکت آدلر اگرو اسپانیا
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هیومیك اسید، تركیبي ویژه همراه با فولویك اسید و پتاسیم قابل حل در آب
 موثر در انحالل و آزادسازي عناصر ماكرو و میكرو موجود در خاك
 كم آبي و سرما ، به شوري گیاهمقاومت موثر در افزایش
 ظرفیت نگهداري آب در خاكافزایش
اصالح كننده بافت و ساختار خاك
 جوانه زني افزایش سرعت
كمك به ریشه زایي و تهویه خاك
 افزایش مقاومت در برابر بیماري ها
كمك به رشد باكتري هاي مفید خاك
 تامین  کننده مواد آلي خاك

 لیتر در هکتار10تا 5: مصرف خاکی

 لیتری5: بسته بندی

محصولی از شرکت آدلر اگرو اسپانیا
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 محصوالت شركت آدلر اگرو اسپانیا

 داریس فارس واردات شركت های مهرآباد

و سموم كشاورزي پارس هخامنش 

 حامیان كشاورزي پایدار

 97تابستان

 37320200071: تلفن

37313571071

 09173024066:موبایل
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ل از با ارسال شماره ثبت درج شده بر روي لیبل محصول به شماره پیامكي ذی

.اصالت محصول مطمئن شوید

3000646424

كشاورزي مهرآباد داریس فارسشركت تحقیقاتي 

و شرکت سموم كشاورزي پارس هخامنش 

نمایندگی شركت آدلر اگرو اسپانیا در ایران

حامیان كشاورزي پایدار 
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 شرکت مهرآباد داریس فارس پاسخگوی نیاز شما همکاران و

باغداران گرامی می باشد 

 مشاوره رایگان

 آگاهی از دانستنی های مفید کشاورزی

آشنایی با راههای کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز باغات

یمت توزیع محصوالت شرکت آدلر اگرو اسپانیا با کیفیت عالی و ق

مناسب   
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