Kristalon

TM

19-6-6 (+1+16) Lillā

Specifikācija:
Kopējais N
Nitrātu N
Amonija N
Fosfors P2O5
Kālijs K2O
Magnijs MgO
Sērs S
Bors B
Varš (70% EDTA) Cu
Dzelzs (100% EDTA) Fe
Mangāns (70% EDTA) Mn
Molibdens Mo
Cinks (70% EDTA) Zn

19,0%
3,4%
15,6%
6,0%
6,0%
1,0%
16,0%
0,025%
0,01%
0,07%
0,04%
0,004%
0,025%

Kristalons™ ir augstas kvalitātes, pilnīgi ūdenī šķīstošs mēslošanas līdzeklis,
kurš ir ideāli piemērots:
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dekoratīvajām kultūrām, ziediem, dārzeņiem un augļiem;
atklātā laukā un segtajās platībās;
kultūrām, kuras tiek audzētas gan augsnē, gan bezaugsnes vidē (izņemot akmens
vati) ;
visa veida laistīšanas sistēmās (miglojot, pilienveida sistēmās).

Kristalons™ Lillā:
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īpaši piemērota formula lapu dārzeņiem un lapotām podu puķēm;
ieteicams augu veģetatīvajā fāzē;
piemērots sārmainām augsnēm (ar augstu pH);
pateicoties augstajai amonija/nitrātu formas slāpekļa attiecībai Kristalons lillā ir ar
paskābinošu efektu;
nepieciešamā kalcija līmeņa nodrošināšanai iesakām lietot pamīšus ar Yara Liva
Calcinit.
ievērot! Neveidot Kristalona Lillā un Yara Liva Calcinit bākas maisījumus.

Priekšrocības:
• ātri un pilnīgi ūdenī šķīstošs.
• nesatur nešķīstošus un fitotoksiskus
savienojumus.
• ļoti zems nātrija un hlora saturs.
• nenoslāņojas.
• zema EC vērtība.
• bez putekļiem.
pH vērtība: 3,5 EC (mS/cm pie 25°C)
• pie 0,5 g/l: 1,0 mS/cm
• pie 1 g/l: 1,8 mS/cm
• pie 2 g/l: 3,4 mS/cm

Kristalon

TM

Kristalon TM Lillā ir izstrādāts augu veģetatīvās augšanas fāzei. It īpaši tas ir piemērots
lapu dārzeņiem, kas aug substrātos ar augstu pH, kā arī lapotiem podu augiem visas
sezonas garumā. Produkts ir piemērots lietošanai visa veida mēslošanas sistēmās.
) formā, kas
Produkts ir pilnīgi ūdenī šķīstošs. Lielākā daļa slāpekļa N ir amonija (NH
nozīmē tā augstāku lietderību augšanas vidē ar augstu pH, skābinot vidi auga sakņu
zonā, kas savukārt nozīmē labāku citu barības elementu uzņemšanu. Jebkurai no kul
TM
tūrām var veidot mēslošanas programmu izmantojot formulu Kristalon
TM
un Kalcija Nitrāts YaraLiva Calcinit
(divu tvertņu sistēmā vai pamīšus lietojot vienu
un otru produktu). Produkts satur arī visus nepieciešamos mikroelementus (standarta
saturs) un tādēļ nav nepieciešams papildus mikroelementu pielietojums.
Ieteikumi:
Produkta pielietojums:
Segtajās platībās:
Atklātā laukā:
Lapu mēslojumam:

Papildus informācija pie Yara pārstāvjiem:
Importētāji un pārdevēji:
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