Kristalon

TM

Kristalon je kryštalické vo vode dobre rozpustné hnojivo obsahujúce dusík, fosfor, draslík, horčík, bór, molybdén, mangán,
železo, meď a zinok vo vyváženom pomere. Mikro prvky sú v ľahko prijateľnej chelátovej forme.
K dispozícii je deväť druhov Kristalonu, ktoré sa líšia pomerom a obsahom základných živín N, P, K
umožňujúce uspokojiť meniace sa nároky plodín v priebehu vegetácie.

Použitie:
Rada hnojív Kristalon je určená pre aplikáciu v závlahových systémoch, kvapkovej závlahe, hydropóniách a na aplikáciu
postrekom na list na plochách bez závlahy.

Výhody:
• všetky živiny sú prístupné vďaka výbornej rozpustnosti
• okamžitá reakcia rastlín na rýchlo prijateľný nitrátový a amoniakálny dusík
• flexibilita - široký výber kombinácií vhodných pre každú plodinu v každej vegetačnej fáze:
- rýchlejší počiatočný rast kvôli priamej absorpcii fosforu
- rovnomerný rast pre nízky obsah soli

•
•
•
•

- rýchlejší nástup produkčného obdobia spôsobený rýchlejším rastom, lepšia kvalita spôsobená
vyváženým pomerom živín
- účinný proti chloróze pre obsah horčíka a stopových prvkov
- kontrola hustoty a veľkosti listov, tvaru a kvality kvetov / plodov
kompletná škála mikroprvkov v chelátovej forme proti chloróze
vysoká čistota hnojiva vhodná i pre recirkuláciu
Kristalon Special sa vďaka svojmu zloženiu osvedčili ako výborné hnojivo na list
jedinečná kombinácia s CalciNitom - 100 % vodorozpustným Hydro liadkom vápenatým

• jednotlivé druhy Kristalonu je možno bez obmedzenia navzájom miešať a aj s bežnými prípravkami na ochranu rastlín,
pokiaľ to výrobca pesticídov nezakazuje

Obsah stopových prvkov všetkých druhov Kristalonu:
B

0,025 %

Cu

0,01 % (EDTA)

Mo

0,004 %

Mn

0,04 % (EDTA)

Fe

0,07 % (EDTA)

Zn

0,025 % (EDTA)

Balenie: PE vrece 25 kg, paleta 42 vriec

Poskytované informácie presne odpovedajú vedomostiam a
najlepšiemu presvedčeniu YARA Agri. Všetky odporučenia slúžia,
ako návod a musia byť prispôsobené miestnym podmienkam
užívateľa.

Distribútor: LEGUSEM pt, s.s..
Štefánikova 9
921 01 Piešťany
Tel .:032 / 7773858
Fax.:032 / 7773857

Každý druh Kristalonu má svoj špecifický účinok:
Kristalon
Speciál

18+18+18+3

Kristalon

15+5+30+3

Biely

Obsahuje úplnú škálu mikroprvkov,

Hnojivo na list alebo závlahu,

účinný proti chloróze

Možno miešať s pesticídmi s pH do 8,5

Štandardné kombinácie

Plody, kvety, črepníkové rastliny

pre produkčné obdobie

Kristalon
Modrý

19+6+20+3

Kristalon
Oranžový

18+18+18+3

Kristalon
Fialový

20+8+8+2

Kristalon
Žltý

13+40+13

Kristalon
Hnedý

3+11+38+4

Kristalon
Červený
Kristalon
Azúrový

Štandardná kombinácia
pre vegetatívne obdobie

Stromy, plody, kvety
črepníkové rastliny

Obsahuje úplnú škálu mikroprvkov,

Hnojivo na list alebo závlahu,

účinný proti chloróze

Možno miešať s pesticídmi s pH do 8,5

Na pôdach s vysokým obsahom

Ovocné stromy, kvetiny

draslíka, rýchly počiatočný rast

Vysoký obsah vodorozpustného

Začiatok vegetácie, stimulácia

fosforu

rastu koreňov a zakladanie kvetu

Špeciálny druh pre hydropónie

Používa sa v kombinácii

s nízkym obsahom dusíku

s Hydro liadkom vápenatým ( 100 % vodorozpustným)

12+12+36+1

Vyvážený pomer dusíka a draslíka

Určený pre jahody

20+5+10+2

Kombinácia s nízkym obsahom

Vhodný pre škôlky

draslíka

- obzvlášť pre Azalea, Rhododendron, Ericaceae

Odporučené dávkovanie Kristalonu podľa požiadaviek rastlín na NPK v závislosti na rastovej fáze:
K20
N
P205
MgO
Štart

vegetatívny rast

TM

zrelosť
TM

KRISTALON Žltý 13+40+13
TM
KRISTALON Fialový 20+8+8+2
KRISTALON

kvitnutie

KRISTALON Biely 15+5+30+2
TM
KRISTALON Oranžový, Červený a Hnedý
TM

Modrý 19+6+20+3

Odporučené riedenie:
• kvapková závlaha - zásobný roztok v koncentrácii 15 % (Kristalon oranžový a hnedý 10 %) a zriediť 100× vodou
• na list 0,5–1,5 % v min. 200 litroch vody

Distribútor:

LEGUSEMpt, a.s.
Štefánikova 9

www.legusem.sk

zber

921 01 Piešťany

Tel .:032 / 7773858 Fax.: 032/7773857

email: legusem@legusem.sk

