
لیجنین سلفات االمونیوم  التركیز على

 اختراق ممتاز

)امتصاص سریع (

 تمتص األوراق المحلول سریًعا وتصل
 إلى الطبقات التي یوجد بھا األنسجة

1. األعمق واألكثر نشاطًا فسیولوجیًا

 .2

 .3

المیزوفیل اإلسفنجي
سمك الطبقة (میكرومتر

 خلیط من الزنك – اللیجنین –
السلفات

6.32 -/+103 

المیزوفیل اإلسفنجي
(سمك الطبقة (میكرومتر

 خلیط من الزنك – اللیجنین –
السلفات

(

14.47 -/+79.9

 بعد 30 دقیقة، أصبحت حوالي  20  من العناصر
 الصغرى ثابتة على األوراق بنسبة تصل إلى 60   في 6

ساعات
%

%

 أز مینوتشي، أ فرانشیتي، س. رومیو، أ.د. سجیرجنولي، ج. بوفیرو، و ل. سیباستیاني (2018). تركیز الزنك والتغییرات التشریحیة في أنسجة
Scientia مجلة علم البستنةEDTA. أوراق الفاصولیا (الفاصولیاء الشائعة) بعد اللرش الورقي بزنك لیجنو سلفونات وزنك مخلب بایدیتا

Horticultureae231 15-21. صعدد ,,

)التقییم الداخلي المقارن لتركیبات الزنك المشع المختلفة للتغذیة الورقیة في الفول (متقلبة شائعة
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العملیات الفسیولوجیة
LSAیؤكد البحث  

(

بریكسل زنك| ایدیتا (منافس

ساعة نصف ساعات ساعةساعات
3 6
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 حدید

 زنك

ڤاالجرو
حیث یخدم العلم الطبیعة
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(

 یعمل على العملیات الفسیولوجیة
الضوئي( مثل نشاط التمثیللرئیسیة للنبات 



ڤاالجرو
حیث یخدم العلم الطبیعة

الحل البدیل
 حمض اللجنین-سلفونیك) من اللجنین (أحد)

البولیمرات الطبیعیة الموجودة في الخشب وتمثل
) LSAیشتق

).%حوالي 33  من الوزن

جودة متسقة
 نسبة محددة من

المونومرات ذات خصائص ربط عالیة

 بریكسیل
مزدوج المفعول

 مغذیات العناصر الصغرى
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 مقارنة بین بریكسیل
 EDTAوایدتا BREXIL 

 ایدتا بریكسیل الخصائص
 الفاعلیة

 نسبة االمتصاص
السمیة النباتیة
ال یوجد السمیة النباتیة

ال یوجد

محتمل
خصائص الخلط

 التأثیر الفسیولوجي على ورقة النبات

*

الحد األدنى من االنحراف بین الجرعة المثلى والجرعة السامة للنبات 

 المستخدم في منتجات بریكسیلیتمیز 
 لنقل العناصر الصغرى بكفاءة زراعیة

(LSA)

(LSA)

:(LSA)

(LSA)

(LSA)

BREXIL

BREXIL

BREXIL

BREXIL

عالیة مثل كفاءة العوامل المخلبیة االصطناعیة. ال تتسبب
 المادة األصلیة الطبیعیة لـ 

حدوث تراكم في التربة ألن النبات یستخدمھ لتعزیز
 العملیات الفسیولوجیة المرتبطة بالنشاط 

 یضمن الوجود الدائم لـ

 تساعد تقنیة الحبیبات الصغرى على معرفة نسبة وزن / وزن
 نسبة العناصر الصغرى في

 لدى شركة ڤاالجرو توافر منتجات بریكسیل
باستمرار، وتجنب تقلبات السوق التي تحدث للعوامل

  

في

 (إرتاني وآخرون 2019) الضوئي

للمزارعین
المخلبیة االصطناعیة.  یعتبر بیركسل الین
.حالً بدیالً وفعاًال ومستداًما وآمنًا

.

.

8:1حواليبریكسیل
 لضمان إنتاج خلیط ثابت وتوفیر مصدر ھام مثل 

،
للنبات

LSAالمستخدم الـ 
 BREXIL إلنتاج بریكسیل

مشتق من مصدر واحد من
:الخشب اللین لضمان 

*


