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VELLSTAR  فيلستار
المعقد  ( )Calcium complexالكالسيوم

ملحي  ُمصحح

تقنية  مذكرة

المنتوج .1   تعريف

وصف1.1

المعقد       VELLSTAR فيلستار الكالسيوم بصيغة للذوبان قابل سائل  منتوج

) ب لينوسسلفونيك  (    وحمسض جلوكنيك حمض عضوي الوراق  ويسستعملحمض  في

والجذور.

فسسي           إفسسراط مسسن الناتسسج السسسلبي المفعسسول لمعارضسسة المنتسسوج هسسذا تطسسوير  تسسم

.Na(الصوديوم   الري)       ومياه التربة في يأثر والذي

الكالسسيوم   (ال عبر اليوني بإعطاء)      (Caتبادل الصوديوم مع يتبادل صيغته  من

     ( ّبخ    تسسس تحسسسين علسسى الحصسسول وهكسسذا الصسسوديوم وتعسسادل الكالسسسيوم  للتربسسة

للتربسسة           النفسسوذ قابليسسة فسسي ويزيسسد نسسسجه يحسسسن وذلسسك التربسسة أملح  وتصسسويل

 . يحسسن          للنبسات كسثيرة فسوائد يعطسي ما الجذور بصرة أملح وتصريف  ومساميته

التسأثير           هسذا علسى ويحسافظ التربة في الموجود الكالسيوم تنقل العضوي  الحمض

. موصلية     من وينقص أطول لمدة

هيسدروجيني    ( أس تسدريجيا التربة )      pHويغيسر في وأيضا الحموضية التربة  في

فقسر          كمصسحح ويعمسل بالسسمدة الحتفساظ فسي التحسسين إلسى ويسؤدي  القلويسة

الكالسيوم.
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اسستعمال   كسانت     VELLSTARفيلسستار يمكسن ولسو الزراعسة أنسواع جميسع  فسي

     : ُكرنسب   وال والكْرفسس والخسص والفلفسل الطمساطم الكالسسيوم لقصسور  حساسسة

... إلخ     والقطن والبنان والتفاح والفراولة

قصسسور           مسسن للوقايسسة ويسسستعمل الجسسذور فسسي أو الوراق عسسبر اسسستعماله  يمكسسن

. المذكورة      المواد في للفقر وأيضا الكالسيوم

المضمونة 1.2 الثروات

المولية  /  % CaO) 10,0الكالسيوم ( بالجرام   كتلة  - w/w(الكتلة
weight/weight (

الماء    )CaO(الكالسيوم  في للذوبان المولية  /   % 10,0القابل . كتلة بالجرام   - w/w (الكتلة
weight/weight (
المولية  /   % 10,0المعقد) CaOالكالسيوم ( . كتلة بالجرام   - w/w (الكتلة

weight/weight (
عضوي  المولية  /   % 20,0حمض . كتلة بالجرام   - w/w (الكتلة

weight/weight (
هيدروجيني  ( .pH )4,9أس

.1,42الكثافة

الستعمال .2   طريقة

العمل 2.1   مبادئ

الملحي  مصّحح
  ( قسدرة       (   وبفضسل المضسر الصسوديوم خاصسة الصسوديوم منهسا وتحريسر أملحالتربة بنقل  يعمل

. الهيوميك         حمض مركب في الصوديوم لنقل الكالسيوم في الموجودة

الكالسيوم   فقر مصّحح
بشكل            المركب بفضل بسرعة المنتوج هذا النبات وتستوعب الكالسيوم فقر كمصّحح  يعمل

. عضوي  حمض

. الجذري    نظاما تطوير يحفز
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. للراضي      البشرية الميكروبات نبات ُينشط و ُيقوي

. للنباتات      والصغرى الكبرى المغذيات مستويات يحسن

فسي          الموجسودة والصسغرى الكسبرى المغسذيات اسستيعاب لتحسسين العضسوي الحمسض  يسساعد

. بينهم     المركب صيغة بفضل الراضي

الستعمال 2.2   طريقة

استعمال   السنة         VELLSTAR فيلستاريمكن خلل وقت أي في الوراق عبر أو التربة  في
. الحاجة  عند

. النباتية       الدورة خلل مرات عدة استعماله يجب
في         تركيز في برميل في تخليط ).30%يجب أقصى (

. الري          ماء في مباشرة استعماله يجب بالغمر الري حالة في

الجذور  2.3 في   استعمال

التربة   خصائص :حسب
الماء      لنفوذ مانعة وأراضي المكثفة /  *40 – 20التربة هكتار  لتر

والمشققة  –   القلوية الملحية /  *60 – 40 التربة هكتار  لتر
النبات   بعد /  *60 – 50المشاكل هكتار  لتر

 . الزراعية*       الدورة خلل المقاييس هذه توزيع يجب
العدية      الراضي في استعماله .2,5يجب         / الثمرة  نمو خلل أسبوعين أو أسبوع كل هكتار لتر

: الماء   خصائص حسب
الملوحة   ( متوسطة )1,5المياه / لتر  مكعب  ( 25 – 12جرام مكعب/ .)³سمسنتيمتر  متر

الماء  من
( / لتر  ( جرام المالحة مكعب  ( 35المياه من/  .)³سمسنتيمتر مكعب  متر

الماء
من   (   أكثر الملوحة عالية  2,5المياه

( لتر/ جرام
مكعب  ( 60 من/  .)³سمسنتيمتر مكعب  متر

الماء

الوراق  2.4 في   استعمال

الستعمال الجرعةالزراعة وقت
البساتين
العشبية

والصناعية

مكعب  ( 500 – 300 سمسنتيمتر
هكتلتر/.)³

خلل   استعماله  يجب
الدورة    من الولة  المرحلة

إعادة   ويجب  النباتية
كل   . 15استعماله أيام 

ذات    المثمرة  الشجار
صغيرة*    وبذور النواة

مكعب  ( 500 سمسنتيمتر
³(.) )hLهكتولتر/

بداية    في استعماله  يجب
إعادت   ويجب  الزهار
بعد   .20 – 15استعماله يوم 

الوروبي    العليق و  فراوبة
بالوراق  والخضروات

مكعب  ( 400 سمسنتيمتر
³(.) )hLهكتولتر/

خلل   استعماله  يجب
الدورة    من الولى  المرحلة

إعادة   ويجب  النباتية
كل   أيام 15استعماله

الستوائية   وتحت مكعب  (  500 استوائية فترة   سمسنتيمتر خلل استعماله  يجب
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والفوكا   البنان  وأشجار
إلخ

³(.) بعد   )hLهكتولتر/ استعماله وإعادة  الثمار
15 – 20. يوم 

والفواكه   الزيتون
والجوز (  البندق  المجففة

إلخ)

مكعب  ( 500 سمسنتيمتر
³(.) )hLهكتولتر/

بداية    في استعماله  يجب
إعادت   ويجب  الزهار
بعد   .20 – 15استعماله يوم 

/500 كرمة هكتلتر  الثمار  سينتلتر استعماله  يجب
بعد    استعماله   –15وإعادة

20. يوم 
المزهرة  مكعب  ( 300الشجار سمسنتيمتر

³(.) )hLهكتولتر/
خلل   استعماله  يجب

الدورة    من الولى  المرحلة
النباتية

التربة  مكعب  ( 300مهد سمسنتيمتر
³(.) )hLهكتولتر/

يكون    عندما استعماله  يجب
بين    ما  10و  8الندلع

سينتمتر.
للزراعة  ب الدرنة أو     %0,5محلول بأكملها الدرنة أغمار  يجب

خلل     محلول في   –5مقسم
10. دقائق 

الخضراء  مكعب  ( 500المسطحات سمسنتيمتر
³(.) )hLهكتولتر/

بداية    في استعماله  يجب
وإعادة   الربيع  فصل

بعد   .20الستعمال يوم 

حتى    استعماله .20يمكن الحصاد    قبل يوم
. البرقوق*          شجر أنواع بعض في سمي ضرر يكون أن يمكن

تحذيرات  2.5
     : و    المعدنيسة والزيسوت والسسلفات فوسسفات مسع تخليطسه يجسب الزراعيسة   ل الفسات  مبيسدات

. القلوية      فعل رد ذات والمنتجات والمستحلبة

. والتربة         الزراعة في استعماله قبل المنتوج تذويب دائما يجب

. الصلي         وعائه عن مختلف وعاء في خزنه يجب ل

. النباتية    السمية يقدم ل

. الرش            أو الري نظام في الماء يجري أن يجب المنتوج استعمال بعد

. المنتوج            مع مباشر باتصال كانت التي الواسخة والجزاء اليدين بالصابون غسل يجب

. والعلف        والمشروبات الغذية عن بعيد به الحتفاظ يجب

. المخاطية     والخشية بالعينين التصال تجنب

إلسى              السذهاب يجسب ذلسك وبعسد الكسثير بالمساء غسسله يجسب بسالعين المنتسوج اتصسال حالسة  في

الطبيب.

. ويابس          بارد مكا في مغلق وعائ في بالمنتوج الحتفاظ يجب

. القوية       الشمس ساعات خلل رشه يحب ل

جديد            وعاء في اختباري بخليط القيام ذلك قبل يجب بالخليط القيام عند

. الطفال       متناول في الممنتج هذا يترك ل
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