Kristalon

TM

Holandes standarts progresīvā augu barošanā

Produkts

Ķīmiskā formula

Kristalons Oranžs ** 6+12+36(+3)+mikro

Lietošanas noteikumi
Reproduktīvā fāzē. Formula izstrādāta augļu un ogu kultūrām, sīpolpuķēm vai
augsnēm ar stipru K fiksāciju. Var jaukt kopā ar Calcinit (Kalcija nitrātu šķīstošo).

Kristalons Sarkans
**

12+12+36 6(+1)+mikro Reproduktīvā fāzē. Formula izstrādāta augļu un ogu kultūrām, sīpolpuķēm vai
augsnēm ar stipru K fiksāciju. Var jaukt kopā ar Calcinit (Kalcija nitrātu šķīstošo).

Kristalons Balts * **

13+5+26(+3)+mikro

Reproduktīvā fāze. Standarta formula ziedu un augļu augšanas stimulēšanai.

Kristalons Dzeltens
***

13+40+13+mikro

Kā pirmais no papildmēslošanas produktiem, kurš stimulē sakņu augšanu un attīstību.
Īpaši piemērots aukstām, mitrām augsnēm un augsnēm ar stipru P fiksāciju.

Kristalons Zils * **

17+6+18(+2)+mikro

Veģetatīvā fāze. Īpaša formula lapu augšanas stimulēšanai.

Kristalons Zaļš * ** 18+18+18+mikro

Universāla formula ar palielinātu mikroelementu saturu visām kultūrām.

Kristalons Speciāls
***

18+18+18(+3)+mikro

Īpaši piemērota smidzināšanai caur lapām (vienīgā formula, kura satur slāpekli
amīdu formā).

Kristalons Lillā **

19+6+6(+1)+mikro

Veģetatīvā fāze. Īpaši piemērots lapu dārzeņiem un lapotām podu puķēm.

Kristalons Zils L* ** 19+6+20(+3)+mikro

Veģetatīvā fāze. Īpaša formula lapu augšanas stimulēšanai.

* Ieteicami visām kultūrām, ** Ieteicamās devas: 20 līdz 60 g uz 10 L ūdens, 3-5 kg/ha, *** Barības šķīduma sagatvošana

•
•
•
•
•
•

Kā sagatavot barības šķīdumu:
Lai sagatavotu 15 % barības šķīdumu, tad: 15 kg KristalonTM iemaisa 100 L ūdens, izņemot KristalonTM Oranžo un brūno,
šiem diviem veidiem maksimāli ieteicamā koncentrācija ir 10 % (10 kg/100 L ūdens).
Ieteicamā barības šķīduma ūdens temperatūra ir 20°C (min. 10°C).
Visu formula barības šķīdumus var jaukt ar skābēm, lai samazinātu bikarbonāta līmeni ūdenī.
Mēslošana jāsāk pēc mēslošanas līdzekļa pilnīgas izšķīšanas.
Barības šķīdums pirms lietošanas ir jāatšķaida, lai koncentrācija būtu no 0,5–2 g/L.
Barības šķīduma savietojamību ar augu aizsardzības līdzekļiem vienmēr ir jāpārbauda un jāizvērtē pirms lietošanas.

Kvalitāte

Pazīmes

•
•
•

•

Fizikālo īpašību pārākums
Šķīstamība
Kvalitātes nodrošināšana

Kristalon™ – Fizikālo īpašību pārākums
Pilnīgi automatizēts ražošanas process
sausā vidē apliecina, ka Kristalonam ir
lieliskas fizikālās īpašības:
-

viendabīgs
bez putekļiem
brīvi plūstošs
nesacietē
neseparējas
krāsu kods vieglai atpazīšanai

Kristalona transportēšana, uzglabāšana
un dozēšana var notikt ērtā, drošā un
precīzā veidā.
Kristalon™ – šķīdība
Izgatavoti Nīderlandē izvēloties augstā
kās kvalitātes izejvielas:
-

-

Ātri un pilnīgi ūdenī šķīstošs.
Šķīdība atkarīga no ūdens temperatūras. (Optimālā temperatūra: 20°C)
Augsts un sabalansēts makro elementu saturs.
Satur līdzsvarotu helatizētu mikroelementu diapazonu (Cu, Fe, Mn, Zn)
Nesatur nešķīstošas un fitotoksiskas
sastāvdaļas.
) formas slāpekli
Nesatur amīdu (NH
(izņemot Kristalons Speciāls, satur
amīda formas slāpekli).
Ļoti zems nātrija un hlorīdu saturs.

Ātri, Viegli, Droši , Pielāgojami

Priekšrocības
•
•

Agronomiskās priekšrocības
Tehniskais atbalsts

Kristalons – Viegli, ātri, droši,
pielāgojami

Kristalona – Agronomiskās
priekšrocības

Lietot Kristalonu – ir viegli, ietaupa laiku
un samazinās iespēja kļūdīties produkta
svēršanas un jaukšanas laikā.

Kristalona kvalitāte balstās uz vairāk

- Kristalons ir radīts dažādām kultū
rām, augšanas stadijām, apūdeņošanas
sistēmām, augšanas vidēm.
- Minerāliem substrātiem un apūde
ņošanas sistēmās piemēroti Brūnais,
Sarkanais un Oranžais Kristalons.
- Pastāv dažādas iespējas precīzi sa
gatavot uz Kristaloniem bāzētus barības
šķīdumus specifiskām vajadzībām.
- Formulas drīkst jaukt citu ar citu, ar
skābēm un helatizētiem mikroelemen
tiem (izņemot formulas, kuras satur
polifosfātus).

les valstīs visdažādākajās mēslošanas
sistēmās un atšķirīgiem kultūraugiem.
Praktiskā lietošana apliecina, ka Krista
lona izmantošana sniedz ātru un acīm
redzamu rezultātu, novērš hlorozes
iespējas un samazina mēslošanas sistē
mu aizsērēšanas problēmas. Kristalons
dod iespēju audzētājam palielināt sara
žotās produkcijas apjomu un kvalitāti.

Individuālai situācijai pielāgotus ieteiku
mus gatavo pēc pieprasījuma, balstoties
uz augsnes vai ūdens analīzēm.

cijas process). Katrs produkts tiek rūpīgi
pārbaudīts – testēts ražošanas procesa
laikā, pirms piegādēm un testēšanas
paraugi tiek saglabāti. Gala produkts
vienmēr raksturojas ar augstu un pastā
vīgu kvalitāti un atbilst Eiropas Kopienas
prasību (EC Fertilizer) noteikumiem.

pārstāvjiem:

Sniegtā informācija ir precīza, balstoties uz Yara
zināšanām un pieredzi.
Visi norādījumi domāti kā ieteikumi un tie jāpielāgo,
lai atbilstu vietējiem apstākļiem.
Vienmēr izlasiet etiķeti pirms lietošanas.

SIA A.M.Ozoli
“Cīruļdārzi”, Eimuri, Ādažu novads,
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E-mail: info@amozoli.lv
www.amozoli.lv

-

Pamatotus, katrai atsevišķai kultūrai
izstrādātus mēslošanas ieteikumus var
saņemt pie Kristalona tirgotājiem.

Kvalitātes Apliecinājums

TM

-

Kristalons – Tehniskais atbalsts

Kristalona ražošana balstās uz stingriem
Yara Kvalitātes Nodrošināšanas Sistē
-

Papildus informācija pie Kristalon
Importētāji un pārdevēji:

-

-

