
המינון )גר'/ד'(הגידול

הדרים

500
גפן

מלפפון, עגבניה, פלפל

אגוזי אדמה

פרוסטרן הינו מקור ברזל זמין לצמח, המיועד לריפוי ולמניעה של מחסור 
בברזל המתבטא בכלורוזה בעלים, בפרי קטן וחיוור ובנוף לא מפותח. 

התכשיר מסיס במים ונקלט במהירות בשורשים ובעלווה.
יישום לשורשים יספק משך פעילות ארוך יותר ואילו יישום עלוותי יביא 

להיעלמות מהירה יותר של סימני החסר.
שילובים: אין לשלב בתכשירים המכילים נחושת או עופרת.

אופן היישום: יש ליישם את התכשיר באביב ובקיץ, בהתאם למין הגידול, 
בעת השתילה או לפני שהצמח מתחיל את שלב הגידול הווגטטיבי. 

 היישום ייעשה ישירות לקרקע בהזרקה למערכת ההשקיה.
יש לחזור על הטיפול בהתאם לצורך ובהתאם להמלצות המקצועיות.

• ביישומי עלווה, אין צורך להצניע באופן מיידי את התכשיר ע”י מערכת
ההשקייה. ניתן להשקות תוך 24 שעות.  

 • בעת הכנת התכשיר - אין להמיס במים, בתמיסת הריסוס או
בתמיסת ההגמעה, יותר מ- 6% של התכשיר )לא יותר מ- 60 גרם   

פרוסטרן ב- 1 ליטר מים(.  

 • ביישום דרך מערכות הטפטוף - יש להזריק את התכשיר בשליש האחרון
של ההשקייה.  

הוראות שימוש:

התכשיר אינו רעיל לדגים אך אין ליישם אותו רעילות לדגים:
ישירות לבריכות דגים או למקורות מים.

התכשיר אינו רעיל לדבורים.רעילות לדבורים:

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

גדות אגרו
 רישיון השרותים להגנת הצומח: ה"צ: 4232

מס' או'ם: לא נקבע
www.gadotagro.com

ينפרוסטרן وس�ت ®Ferrostrene  ف�ي

כילאט ברזל לריפוי כלורוזה ומחסורי ברזל
בהדרים, בגפן, בירקות ובאגוזי אדמה.

גרגרים מסיסים
Fe-EDDHA 4.8% מכיל: 6% ברזל בצורה של



פרוסטרן הינו כילאט ברזל בצורה 
מרחבית של אורתו/אורתו יציב 

וזמין לצמח

25/7/2013
מניעת מחסורי ברזל בהדרים

בית אלעזרי 2013
זן: אור

שנת נטיעה: 2007
מועדי הישימה: 8/5/13; 9/6/13; 10/7/13

ينפרוסטרן وس�ت ®Ferrostrene  ف�ي

כילאט ברזל לריפוי כלורוזה ומחסורי ברזל
בהדרים, בגפן, בירקות ובאגוזי אדמה.

גרגרים מסיסים
Fe-EDDHA 4.8% מכיל: 6% ברזל בצורה של

פרוסטרן 1ק״ג/ד'

 גדות אגרו
מתחם גדות אגרו, קדרון, ת״ד 555, קדרון 70795

טלפון: 09-9611111
www.gadotagro.com

היקש

EDDHAברזל

כילאט ברזל יציב ומסיס
בתמיסת הקרקע וזמין לצמח

 ברזל לא מסיס
אינו - זמין לצמח

כילאט של
EDDHA + ברזל

 בהשוואה של תואריות שונות של ברזל, יש לבחון מהו אחוז - הכילאט,
!אילו איזומרים מבניים נמצאים בהן ובאילו אחוזים. !


