Multicote
Ilgiedarbīgie NPK minerālmēsli
Multicote ir efektīvs minerālmēslojums, kas nodrošina optimālu pieejamību augam un minimālu
ietekmi uz vidi.

Kontrolētas ilgiedarbības minerālmēsli
Multicote mēslošanas līdzekļi sastāv no NPK (MgO) granulām, kas ir papildinātas ar
mikroelementiem un ir iekapsulētas polimēra pārklājumā.Pārklājums nodrošina, ka barības vielas
tiek izlaisti kontrolētā daudzumā visā audzēšanas sezonā. Dažādām kultūrām ir dažādas barības
vielu vajadzības un augšanas sezonas.
Tādēļ Multicote ir pieejamas dažādās formulas, kuru darbības laiks var būt no 4-12 mēnešiem.
Polimēra pārklājums garantē efektīvu mēslošanu ar minimālu izskalošanos. Barības vielu
izšķīšana ir atkarīga no temperatūras. Šīs uzturvielas tiek izlaistas nelielos daudzumos, kas vērsta,
lai apmierinātu auga vajadzības. Tas rada optimālu mēslošanu nezaudējot mēslošanas līdzekļus.

Ieguvumi no Multicote
•
•
•
•
•
•

Tīrs: augstas koncentrācijas, tīrs minerālmēslojums.
Efektīvs: droša, vienmērīga barības vielu izšķīšana.
Kvalitatīvs: vienādas, apaļas granulas vienmērīgai izplatībai podā.
Optimāla mēslošana: pareizā vietā, laikā un daudzumā.
Ilgtspējīgs: pateicoties polimēru sveķu pārklājumam.
Uzticams: RHP sertifikāts.

Multicote
• Multicote® ir veidota no augstas kvalitātes materiāliem. Katra granula ir ar polimēru sveķu
pārklājumu.
• Pārklājuma slāņu struktūra nodrošina granulas veselumu transportēšanas laikā.
• Pārklājuma biezums nosaka minerālmēslojuma iedarbības ilgumu.
• Multicote® granula absorbē ūdeni caur tās daļēji caurlaidīgo pārklājumu. Absorbcija notiek
koncentrācijas starpības dēļ starp mēslojuma granulu un augsni vai substrātu (osmozes
spiediens).
• Barības vielas no granulas izplūst koncentrācijas starpības rezultātā (difūzija). Barības vielu
izšķīšanu ietekmē tikai augsnes temperatūra un mitrums. Citi faktori, kā pH, EC, augsnes
aktivitāte un tips neietekmē barības vielu izšķīšanas ātrumu.

A.Multicote granulas satur NPK, magniju un mikroelementus.
B. Granula absorbē ūdeni (osmoze).
C. Barības vielas granulā izšķīst, veidojot spiedienu starpību, kā rezultātā barības vielas izplūst
cauri pārklājumam.
D. Barības ir izlaistas īstajā laikā un vjadzīgajā temperatūrā - vidējās augsnes temperatūras
ietekmē.
E. Kad granula ir pilnīgi tukša, polimēra sveķi sadalās.

Temperatūras ietekme barības vielu izšķīšanā
Barības vielu pieejamība ir balstīta uz vidējo augsnes temperatūru: kad temperatūra
pieaug, barības vielu izšķīšanas ātrums pieaugs, savukārt tas samazināsies, ja
temperatūra pazeminās. Šī tehnoloģija nodrošina pietiekami daudz pieejamas barības vielas, lai
apmierinātu augu
vajadzības, garantējot optimālu, efektīvu mēslošanu. Multicote mēslojumu ilgiedabība ir
deklarēta balstoties uz vidējo augsnes temperatūru 21 °C; zemākām temperatūrām Multicote
mēslošanas paliks spēkā uz ilgāku laiku, un
augstāka temperatūra uz īsāku laika periodu (skatīt tabulu).
Temperatūra

Izšķišanas ātrums

Ilgiedarbība

Citi faktori, piemēram, EC, pH, nokrišņi, mikrobu darbība vai ūdens kvalitāte, neietekmē
Multicote izšķīšanu. Tas padara Multicote® par ļoti uzticamu palīgu īpaši podu un konteineru
augu audzēšanā.

Multicote ilgiedarbība pie dažādām augsnes temperatūrām
Nosaukums
Multicote 4M
Multicote 6M
Multicote 8M
Multicote 12M

21 °C
30 °C
6 mēneši
4 mēneši
2 mēneši
7-8 mēneši
6 mēneši 3-4 mēneši
9-10 mēneši 8 mēneši 5-6 mēneši
15-16 mēneši 12 mēneši 7-8 mēneši

15 °C

Multicote produktu informācija
Multicote® 15-7-15+2MgO+ME
• Sabalansēta formula 15-7-15+2MgO+mikroelementi var tikt izmantota dažādiem augiem.
1:1 slāpekļa/kālija atiiecība garantē optimālu mēslošanu visā audzēšanas sezonā.
• Kālijs nāk no kālija nitrāta.
• Pateicoties kālija un slāpekļa sinerģijai, abus elementus augs absorbē ļoti efektīvi.
• Multicote® 15-7-15+2MgO+ME satur visus nepieciešamos mikroelementus un ir pieejams
ar ilgiedarbību 4, 6, 8 un 12 mēneši.
• Šī ir universāla formula stādaudzētavām.
Multicote® 17-11-11+2MgO+ME
• Multicote® 17-11-11+2MgO+mikroelementi ir ideāls augiem, kuriem ir vēlams veģetatīvs
impulss.
• Augstāks slāpekļa saturs nodrošina labāku augšanu sākuma fāzē. Fosfora daudzums, kas
galvenokārt izšķīst sākumā, nodrošina ideālu sakņu attīstību.
• Multicote® 17-11-11+2MgO+ME nodrošina optimālu mēslošanu augiem, kā kadiķis,
lavanda, lupīna, hortenzija. u.c.
Multicote® 14-8-20+1.5MgO+ME
• Šī formula ar augstu kālija saturu (14-8-20+1.5MgO+mikroelementi) ir ideāla augiem ar
kompaktu augšanas paradumu vai augiem, kas prasa augstu kālija koncentrāciju.
• Kālijs ir svarīgs labai auga struktūrai, krāsai un ziediem, kā arī īpaši uzlabo auga kvalitāti.
• Multicote® 14-8-20+1.5MgO+mikroelementi ir ideāli piemērota situācijām, kad laistīšanas
ūdens satur augstu slāpekla koncentrāciju.
• Formula ir pieejama ar dažādu iedarbības ilgumu.

Citi Multicote produkti
Multicote 12-0-43
• Apvalkots kālija nitrāts ir unikāls produkts. Kālijs ir svarīgs elements priekš kvalitatīvas
pumpuru veidošanās, kā arī, lai augi būtu stingri un kompakti.
• Papildus deva ar kāliju apvalkotā formā ir liels ieguvums kultūraugiem ar ilgu augšanas
sezonu. Kālija nitrāts tiks uzņemts ātri un tas ir 100% pieejams augam pat pie zemām
temperatūrām (piemēram, vēlu rudenī). Tas palielinās augu izturību pret sausumu, salu un
slimībām.
• Multicote 12-0-43 ir pieejams ar 4 un 8 mēnešu ilgiedarbību.
Multicote 0-0-0 + 21% MgO
Multicote 0-0-0 + 21% MgO ir apvalkots magnijs, kas izdala magniju vienmērīgi 4 mēnešu
periodā. Magnijs ir svarīgs lapu attīstībai, un arī hlorofila ražošana. Magnija deficīta simptoms ir
dzeltenīgums starp auga lapu „vēnām”.
Šo unikālp mēslošanas līdzekli ieteicams lietot papildus standarta augu mēslošanai ar Multicote.
Multicote® 0-0-0 + 21% MgO ir piemērots lietošanai augiem podos un konteinerstādiem āra
kultūrām.
Multicote tabletes
Multicote tabletes bieži izmanto ziedaugiem konteineros vai arī, kad Multicote
granulas nevar izmantot. Koniska forma ļauj viegli tableti ievietot substrātā, kur
pēc tam tā sadalās atsevišķās granulās. Tabletes tiek pārdotas spaiņos, kurā ir 1000 gabali
7.5 g tabletes. Katrā tabletē ir līdzsvarots NPK sastāvs, kas bagātināts ar magniju un
mikroelementiem (Multicote 14-7-14 + 2MgO + ME). Pie vidējas augsnes temperatūras 21 ° C,
tabletes iedarbība būs 6 mēneši.

Multicote pielietošanas metodes

A. Iemaisīts substrātā.

B. Uzkaisīts poda virspusē.

C. Iekaisīts caurumā pirms stāda iestādīšanas podā.

D. Tabletes formā.

Multicote formulas
17-11-11+2+ME
Kopējais slāpeklis (N)
17.0 %
Nitrātu slāpeklis (N-NO3)
5.2 %
Amonija slāpeklis (N-NH4)
7.2 %
Urīnviela (N-NH2)
5.0 %
Fosfora pentoksīds (P2O5)
11.0 %
Kālija oksīds (K2O)
11.0 %
Magnija oksīds (MgO)
2.0 %
Sērs (S)
?
Dzelzs (Fe)
0.32 %
Molibdēns (Mo)
0.007 %
Cinks (Zn)
0.05 %
Bors (B)
0.02 %
Varš (Cu)
0.03 %
Mangāns (Mn)
0.04 %

Nosaukums

15-7-15+2 +ME
15.0 %
6.6 %
8.4 %
7.0 %
15.0 %
2.0 %
?
0.45 %
0.009 %
0.07 %
0.03 %
0.05 %
0.07 %

14-8-20+1.5+ME
14.0 %
7.6 %
6.4 %
8.0 %
20.0 %
1.5 %
?
0.30 %
0.007 %
0.04 %
0.02 %
0.03 %
0.04 %

Ieteicamās devas
Augs
Ziemcietes

Iedarbība
4 mēneši
6 mēneši
8 mēneši

Augs

Iedarbība

Skujokiem, mūžzaļajiem
augiem, dekoratīvajiem
augiem un krūmiem (1.57.5l podos)

4 mēneši
6 mēneši
8 mēneši
12 mēneši

Augs

Iedarbība

Augiem podos

4 mēneši
6 mēneši
8 mēneši
12 mēneši

•

Barības vielu vajadzība
Maza
Normāla
Augsta
1.5-2g/l
1.5-3g/l
2-3g/l
1.5-3g/l
2-3g/l
3-4g/l
2-3g/l
2.5-4g/l
3-4.5g/l

Barības vielu vajadzība
Maza
Normāla
Augsta
1.5-2g/l
2-3g/l
3-4g/l
2-3g/l
3-4g/l
4-5g/l
2-4g/l
3-5g/l
4-6g/l
3-4g/l
3-5g/l
4-6g/l

Barības vielu vajadzība
Maza
Normāla
Augsta
1.5-2g/l
2-3g/l
2-4g/l
2-3g/l
2-4g/l
3-4g/l
2-3g/l
2.5-4g/l
4-5g/l
2-4g/l
3-4g/l
4-6g/l

Augstāk minētās lietošanas devas ir tikai orientējošas. Katram audzētajam savā saimniecībā ir tās jāpielāgo attiecīgajiem
apstākļiem.

