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 بریكسیل الین
مخلوط بعناصر أخرى لعالج نقص

العناصر الصغرى 



 نقص العناصر الصغرى
 اضطرابات المیزو والعناصر الصغرى ھي
 خلل شائع في التوزان الغذائي في النباتات

وتؤثر بشكل كبیر على أداء النبات

LSA 

 ال تساعد فاعلیة
 المركبة على تغلغل العنصر المعدنى في األوراق
 فحسب، بل یقوم أیًضا بدور وقائي بمجرد دخول

 العنصر المعدنى إلى األنسجة النباتیة، وبالتالي فإنھ لھ
دور حیوي

LSA 

LSA 

 بریكسیل الین
ھو مجموعة كاملة من العناصر المرتبطة لزیادة المحصول وجودة اإلنتاج 

BREXIL LINE 

 تغلغل
 و العناصر المعدنیة وانتشار العناصر 

LSA

 إھاب النبات

البرنكیما العمادیة

(إھاب النبات (المسام

 عبارة عن خط من BREXIL ریكسیل
 المنتجات المصنوعة من خلیط من العناصر

 على شكل حبیبات LSAالصغرى و
 صغرى، ولدیھ القدرة على عالج ومنع

 نقص العناصر الصغرى بالتسمید الورقي.
 تتمیز األشكال المختلفة للمنتج باالنتقائیة

 وفاعلیة التغلغل بشكل ملحوظ دون الخوف
 من حدوث السمیة النباتیة، حتى في

 المراحل المبكرة للمحصول. عند استخدامھ
 BREXIL على األوراق، یضمن بریكسل

زیادة المحصول وجودة إنتاجیة عالیة

منغنیز  كالسیوم
 حدید

 زنك

LSA + تفاعل المعادن
كیمیائي محدد  خلیط ثابت تغلغل ممتاز

امتصاص سریع

ألنھ BREXIL اختار بربكیسیل
لھ تأثیر فسیولوجي على النبات

امن للرش الورقى
 للعناصر 

سھل االمتصاص و سریع
االختراق للعناصر الغذائیة 

 الفوائد
الشائعة قابل للمزج مع معظم مبیدات اآلفات  •ال یوجد سمیة نباتیة •زیادة المفعول طویل األمد •ال یترك بقایا على األوراق •امتصاص أسرع  للتیلوریوم •انخفاض تساقط األزھار •انخفاض نسبة الكلور •

 ھي منصة تكنولوجیة حصریة طورتھا شركة ڤاالجرو من أجل تحویل المكونات النشطة
المحتملة إلى حلول تغذیة عالیة الجودة

تعلیمات االستخدام

طریقة االستخدام

تسمید ورقي

نوع المحصوِل مدة االستخدام الجرعة لتر/ھكتار

 محاصیل
الفاكھة

 استخدام مرات

الخضروات

المحاصیل
الموسمیة 

نباتات الزینة

3-2

 استخدام مرات

استخدام مرة -مرتین

3-2

2-3 استخدام مرات

 كجم/ھكتار

 كجم/ھكتار

 كجم/ھكتار

جم/100 ھیكتولتر

4-2

3-1

3-1

300-100


