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MICROVELL
مخلبية    الصغرى العناصر خليط

تقنية  مذكرة

المنتوج .1 تعريف

وصف1.1

ب        MICROVELLميكروفيل  المخلبة الصغرى للعناصر سائل  و EDDHSAهوخليط

الخخل      ( حمض رباعي اليثيلين أمين فعال )     EDTAثنائي منتوج الملح، شكل  وفي

)       . الحديد    من إفتقارات عدة مصحح هو والزراعة التربة أنواع والمنغنيز  )  (Feلجميع

Mn)  ( والزنكZn)  (والنحاسCu)  (والبورونB)   (موليبدنوم  ويستعمل) Moو

بخدون              زراعخة أو المخاء زراعة في بالري الخاص الماء في مخفف التربة في  مباشرة

. الري           من نوع أي وفي المتواصلة الراضي سماد في و تربة

ميكروفيل   الصغرى       MICROVELLُيعتبر بالعناصر المتعلقة النقص حالت في  علج

النباتات)       Znوالزنك  )  (Feالحديد (وخاصة  زراعة المتصاصفي سريع منتوج  لكونه

والزراعخة          والكخرم الزينخة ونباتخات والحخوامض المثمخرة الشخجار وزراعة البستنة  أو

         . خلل  حاجخة تعخرف كخانت كلما ميكروصول استعمال ويجب يمكن الستوائية  الشبه

. للزراعة   النباتية الدورة

1.2: المضمونة     والثروة وكميائية خصائصفزيائية

) بخ   مخلب المولية   /  EDTA )4,0%حديد بالجرام  الكتلة الكتلة
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(Mnوالمنغنيز ( بخ )   المولية   / EDTA )2,0%مخلب بالجرام  الكتلة الكتلة

(Znوالزنك ( بخ)   EDTA )0,30%مخلب   / المولية     الكتلة الكتلة

بالجرام

(Cuوالنحاس ( بخ)   EDTA )0,60%مخلب   / المولية     الكتلة الكتلة

بالجرام

(Bوالبورون  ( بخ)   EDTA )0,30%مخلب   / المولية     الكتلة الكتلة

بالجرام

موليبدنوم   ( (Moو بخ)   المولية   /  EDTA )0,05%مخلب بالجرام  الكتلة الكتلة

هيدروجيني  ( Ph) 2أس

/ 1,32الكثافة  مكعب  سينتيلتر جرام

الستعمال .2 طريقة

الستعمال  2.1 وفترات مقادير

النبات    جذور في استعمال

استعمال   .    Microvellميكروفيل يمكن المناسبة    الجرعة لمعرفة والتسميد الحقن  عبر
. الزراعة     لتربة مسبق بتحليل نوصي

.: الجرعة الزراعة        ونمو الخضرار داء حسب الجرعة مقدار تختلف

بالنتقيط  ..................................... (5-3الري أسبوع)   Haهيكتار )/ (lلتر   كل
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بالغمر  .......................................  أسبوع)   Haهيكتار )/ (lلتر( 3الري كل

  ...... الماء       في الزراعة أو تربة بدون (4الزراعة الماء  l )/ 1000لتر  من ليتر

يعتبر   خاص           MICROVELL ميكروفيلل مكان إلى يحتاج ل لهذا خطير أو مضر  منتوج
         . بيخن    ما ويابسوبحرارة بارد مكان في ُيخزن خاص ونقل بع -0للحتفاظ مئوية   (30  درجة

ºC.(

والنقل  2.2 التخزين
يحتاج   .     MICROVELLميكروفيل ل غير    المنتوج أن من بالرغم للستعمال خاصة  لشروط

يجب      للتآكل أو للشتعال :قابل التالية   النصائج اتباع

. الصلي         وعاؤه عن مختلف وعاء في خزنه يجب ل

2 S . الطفال       متناول في المنتوج هذا يترك ل

3 S /7/8 :. جيدا             إقفاله ويابسويجب بارد مكان في وعاء في بع الحتفاظ يجب

S 13. والعلف :         والمشروبات الغذية عن بعيد به الحتفاظ يجب

. القوية       الشمس ساعات خلل رشه يحب ل

من          أقل الحرارة درجات تكون عندما رشه يحب .10ل مئوية   درجة

التقنخي             القسخم باستشخارة اختبخاري بخليخط القيخام ذلخك قبخل يجب بالخليط القيام  عند

لشركتنا.

. الفائقة          الجرارة درجات لتجنب مغلق مكان في تخزينه المستحسن من

 . والكبريت      النحاس مشتقات مع تخليطه ليجب
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