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 VELLIRON فيليرون
EDDHSA

الحديد  شيلت

تقنية  مذكرة
تعريف

Velliron  EDDHSA  فيليييرون)ethylenediamine-N,N'-bis(2-hydroxyphenylacetic 

acid((            للوقاية الجذور عبر أو النبات أوراق عبر باستعماله ويوصى الحديد شيلت  هو

. الحديد    النقصفي ولصلح

Vellironفيليرون يعطي    EDDHSA   الكافي الحيوي الحديد واللتركيب  للتخليق  للبروتين

. اليخضور   وتخليق الضوئي

الزراعلة              فلي لسلتعماله جلدا يليلق الملاء فلي لللذوبان قابلل سلائل شكل في المنتوج  ُيقدم

مباشلرة              اسلتعماله أو النباتلات أوراق ورذاذ بالتسلميد وأيضا الماء في الزراعة أو تربة  بدون

. التربة  في

Vellironفيليييرون   EDDHSA       نسبة ذو للتربة ٌعال ف منتوج هيللدروجيني  (هو  )Phأس

من       (  أساسية النسبة هذه كانت إذا وحتى ).9إلى  4واسعة

مشلكلة              أي ُيشكل ول للستعمال وسهل عالية بدرجة للذوبان قابل منتوج هو الحديد  شيلت

. الري    نظام في السد

اسللتعمال   Vellironفيليييرون يمكللن  EDDHSA      الخضرار داء علج في ّعال ف  بشكل

. الكلسي            الحجر من عالية نسبة على تحتوي التي قلوية تربة في الحديدية

أو          الحديللد شلليلت تسللتعمل الللتي الخللرى المنتجللات مللع  ،يقدم MAأو   HAومقارنللة

Vellironفيليرون   EDDHSA          الخرى المنتجات من أكثر مرات بثلث بنسبة ذوبان  قوة

بسهولة          . الحديد تمتص التربة يجعل الخصية هذه الحالت أغلبية في
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بللابرا          ( لموقللف بالنسللبة السلللفونيك حمللض لمجموعللة السللتراتيجي الموقللف بفضللل

PARAposition       ( ب الحديد شيلت EDDHSAتكون  ethylenediamine-N,N'-bis(2-

hydroxyphenylacetic  acid(( )  - أورتو      بأورتو شكل في  ORTHO-ORTHOوحصرا

position. المتماكبات )      وجود يمنع ما وهذا

ومتوفرا      محميا الحديد يبقى .100لذلك الحديدية%      الخضرار داء وعلج لصلح

تكوين

الماء    في مذوب المولية %   / 6,0حديد بالجرام  ( الكتلة  - w/wالكتلة
weight/weight (

(Feحديد  ( بل)   المولية   / EDDHSA)4,80%مخلب ( الكتلة بالجرام   -  w/wالكتلة
weight/weight (

مخلب  :(  )EDDHSAفاعل
Ethylenediamine N,N’-bis((2-hidroxi-5-sulfofenil) Acetic acid(

C18H20O12N2S2
هيدروجيني  ( Ph) 2,5أس

/  (1,28الكثافة مكعب  سنتيمتر .)³سمغرام

تخليق             على المسئولة أنزيم من جزء لنه للنباتات ضروري صغير عنصر هو  الحديد
. الضوئي        التركيب خلل الليكترونات ونقل الخضرار أو الكلوروفيل

للنبتات           الضرورية الحديد مستويات على الحتفاظ على التركيز يجب أهميته  وبفضل
هيدروجيني           ( أس من ناتجا مسدود فيها الحديد يكون التي للتربة  لفلزاتا) Phوخاصة

يسمح.              المنتوج هذا واستعمال النباتات اصفرار الحديد فقر يسبب الحالت هذه في  القلوية
. نقصه       عند الساسي العنصر امتصاصهذا للتربة
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الجرعة
التربة   في الستعمال

 : والحمضيات   المثمرة .20-5الشجار / هكتار  لتر

 : التزيين   وأشجار .10-5البستنة / هكتار  لتر

 : بالغمر  .15-10الري / هكتار  لتر

الوراق   في الستعمال

: والحمضيات   المثمرة مكعب  3 - 1,5الشجار .سنتيلتر الماء/   من لتر

 : التزيين   وأشجار مكعب  2 – 1البستنة .سنتيلتر الماء /   من لتر

الماء       في الزراعة أو تربة بدون الزراعة

 : الم  مكعب  3 – 1,5المحلول .سنتيلتر الماء /   من لتر

مكعب  12التسميد:  .سنتيلتر للري /    الماء من لتر

توافق
التي       Velliron EDDHSAفاليرون يتوافق  الزراعية الفات مبيدة ومنتجات أسمدة  مع

والكللبريت           النحللاس علللى تحتللوي الللتي المنتجللات باسللتثناء الحللالت أغلبيللة فللي  تسللتعمل

القلويللة ومنتجللات  pH(  الفلللزات  > مع).      8  والستشارة للخليط بتجربة القيام  ينصح

. بذلك  التقنيينالمختصين
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