ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐ

Oligo Azoren Mix
Van Iperen Oligo Azoren Mix -ը EDTA խելատացված ﬕկրոտարրերով հարուստ
պարարտանյութ է՝ արագորեն և ամբողջությամբ լուծվող, բարձր մաքրությամբ և
ﬕատարր խառնուրդով: Այս պարարտանյութը փոշի չի առաջացնում, և
խորհուրդ է տրվում կիրառել բույսի աճի տարբեր ֆենոլոգիական փուլերում:
Միկրոտարրերի՝ բորի, պղնձի, երկաթի, մանգանի, մոլիբդենի և ցինկի բարձր
պարունակությունը

նպաստում

է

բույսի

կենսունակությանը

արտադրողականությանը:

Լրացնում է ընդհանուր ﬕկրոտարրերի պակասը
Միկրոտարրերը 100%-ով խելատացված են և ամբողջությամբ
Բաղադրություն (%w/w)
Մագնեզիուﬕ օքսիդ
Բոր

հասանելի են ﬕնչև pH-ի 9 արժեքը (երկաթը՝ pH-ի ﬕնչև 6 արժեքը)
1.1%

Հեշտ է կիրառության համար

1.5%

Կիրառելի է տերևային սնուցմամբ և ոռոգմամբ՝ բաց գրունտում և

Պղինձ

0.6%

Երկաթ

4%

ջերմատներում

3%

Չի ﬖասում տերևի հյուսվածքները

Մանգան

0.05%

Մոլիբդեն

4%

Ցինկ

Առանձնահատկություններ
Համատեղելիություն

•

Արագ լուծելի՝ նույնիսկ բարձր կոնցենտրացիայի
դեպքում

լուծույթի pH-ը պետք է լինի 4-ից

•

Քլորի ցածր պարունակություն

բարձր:

•

Ազնվամորու տեսքով ﬕկրոգրանուլներ

•

Միատարր՝ շնորհիվ համաչափ ﬕկրոգրանուլների

•

Արտոնագրված ﬕկրոգրանուլացման գործընթաց

Համատեղելի

է

պարարտանյութերի

հետ:

Oligo Azoren Mix

Փաթեթավորում

այլ
Բաքի
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Գիտե՞ք արդյոք
Van Iperen-ն առաջարկում է լուծվող և
հեղուկ EDTA խելատացված
միկրոտարրերի լայն տեսականի: EDTA
տեսականին ներառում է ﬔկ ﬕկրոտարրից
բաղկացած պարարտանյութեր և ﬕ քանի
ﬕկրոտարրերից բաղկացած

Ծախսի նորմայի ընդհանուր հրահանգներ
Van Iperen Oligo Azoren Mix-ը կարող է կիրառվել տերևային սնուցմամբ ու ոռոգմամբ՝ բաց
գրունտում և հիդրոպոնիկ մշակությամբ ջերմատներում:
Հստակ ծախսի նորմաները, չափաքանակները և կիրառման փուլերը կախված են
տեղի պայմաններից, այլ պարարտանյութերի կիրառուﬕց, և կարող են ներկայացվել
ﬕայն ճշգրիտ ուսուﬓասիրությունից հետո:

պարարտանյութեր (խառնուրդներ և
կոմպլեքսներ): IDHA, DTPA, EDDHA և
HBED խելատացված միկրոտարրերից բացի
Van Iperen-ն առաջարկում է բաց գրունտում
և ջերմոցներում տերևային սնուցմամբ և
ոռոգմամբ կիրառելի պարարտանյութեր:
Van Iperen-ի EDTA պարարտանյութերը
«Իպերեն մասնագիտացված
պարարտանյութերի» ﬕ մասն են կազմում:

“ԱԳՐՈՏԵԽ” ընկերությունը
ջերմատներին, ֆերﬔրներին և
բուսաբուծական արտադրությունում
ներգրավված այլ անձանց
մատակարարում է բույսերի
մշակության համար բարձրորակ
ապրանքներ, ինչպես նաև այդ
բնագավառում տրամադրում է
անհրաժեշտ խորհրդատվություն:

www.agrotech.am

Van Iperen International հոլանդական
ընկերությունն իր գործունեությունը
ծավալում է ողջ աշխարհում՝
արտադրելով և մատակարարելով
աﬔնատարբեր մասնագիտացված
պարարտանյութեր:

Oligo Azoren Mix

www.vaniperen.com
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