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Helāti

ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠS KOMPLEKSS HELĀTU MAISĪJUMS. 

ĶĪMISKAIS SASTĀVS
saturs,%          g/kg

Dzelzs (Fe), 100% EDTA helāts 7,5 75

Mangāns (Mn), 100% EDTA helāts 3,5 35

Cinks (Zn), 100% EDTA helāts 0,7 7,0

Varš (Cu), 100% EDTA helāts 0,28  2,8

Bors (B) 0,65 6,5

Molibdēns (Mo) 0,3 3,0

APRAKSTS
Tradecorp AZ ir ūdenī viegli šķīstošs un efektīvs komplekss mikro-
elementu mēslojums. Mēslojuma sastāvā esošais dzelzs, cinks, 
mangāns un varš ir 100% EDTA helāti. 
Tradecorp ražoto helātu priekšrocība ir šķīdība, blīvums, krāsa un 
helātu mikrogranulas formas viendabība. 
Tradecorp AZ ir piemērots visu kultūraugu papildmēslošanai caur 
augsni, caur lapām vai lietošanai laistīšanas sistēmās. Mēslojumu 
lieto profilaktiski vai efektīvai mikroelementu trūkuma novēršanai.

tradecorp® AZ

Darbīgā viela: dzelzs, cinka, mangāna, 
vara (Fe-Zn-Mn-Cu-EDTA) helāti, bors, 
molibdēns
Forma: šķīstošas mikrogranulas
Klasifikācija: EK mēslojums
Krāsa: zaļa
Šķīdība 200 g/l
pH stabilitāte: 3-9
1 proc. šķīduma pH līmenis: 3,2
1 proc. šķīduma blīvums: 0,5 g/cm3

IEPAKOJUMS:

15 kg
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ĶĪMISKAIS SASTĀVS
saturs,%          g/kg

Dzelzs (Fe), 100% EDTA helāts 7,5 75

Mangāns (Mn), 100% EDTA helāts 3,5 35

Cinks (Zn), 100% EDTA helāts 0,7 7,0

Varš (Cu), 100% EDTA helāts 0,28  2,8

Bors (B) 0,65 6,5

Molibdēns (Mo) 0,3 3,0

LIETOŠANAS IETEIKUMI
KULTŪRAUGI DEVA LIETOŠANA

Hidroponikā vai laistīšanas sistēmās
Straujai augu attīstībai 
laistot vai lietojot hidro-
ponikā

2,0-3,0 kg/ha 

(2-3 g/ūdens 

100 l)

mēslošanu atkārto ik pēc 7-10 dienām visu veģetācijas periodu;

20-40 g/ūdens 

10 l

laistīšanu atkārto ik pēc 10-15 dienām visu veģetācijas periodu;

Smidzināšanai uz lapām
Graudaugi 0,5-1,0 kg/ha ieteicams lietot cerošanas stadijā, 1.-2. mezgla attīstības un karogla-

pas attīstības stadijā;
Rapsis 0,5-1,0 kg/ha ieteicams lietot agrīnās attīstības stadijās un pirms ziedēšanas 

sākuma;
Kartupeļi 1,0 kg/ha ieteicams lietot divas reizes bumbuļu aizmešanās stadijā, smidzināša-

nu atkārtojot pēc 7-10 dienām;
Augļu koki un ogulāji 1,0-2,0 kg/ha ieteicams lietot 4-5 reizes: pirms un pēc ziedēšanas un augļu nobrie-

šanas stadijā.

TRADECORP AZ IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS: 
■■ sabalansētai laukaugu papildmēslošanai; 
■■ nepārtrauktas vielmaiņas nodrošināšanai;
■■ intensīvas fotosintēzes nodrošināšanai;
■■ labai ražas kvalitātei;
■■ lietošanai laistīšanas sistēmās un hidroponikās.

Tvertnes maisījuma sagatavošana: savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažādiem mēslošanas 
līdzekļiem, tostarp arī ar citiem Tradecorp EDTA helatizētiem mēslojumiem: Tradecorp Mn, Tradecorp Zn u. c. 
Nav ieteicams jaukt ar izteikti sārmainiem (pH >8), sēra, organiskajiem vara savienojumiem. Nejaukt ar Aton 
Ca, Aton Fe. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

Piezīme: Ieteicamais darba šķidruma daudzums 200-400 l/ha.


