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 ACTIWAVE  اکتیًیً

  مکاویسم جذب عىاصز غذایی اس طزیق ریشٍ بز پایٍ ساختار گیاَیدَىذٌ بُبًد 

  مصزف کًدَای شیمیایی ي افشایش جذب عىاصز غذاییبُیىٍ ساسی 

اس طزیق افشایش هتعبدل تضویي کٌٌذُ تغذیِ کِ کیْیذریي هی ثبشذ  اکتیَیَاس تزکیجبت اصلی 

در جذة عٌبصز غذایی خبک هی ثبشذ. کیْیذریي ثب فعبل کزدى پوپ ّبی  ّب تَاى ریشِ

اس ریشِ ثِ ریشٍسفز ٍ ّوچٌیي اًتقبل کبتیَى ّب ٍ را  یَى ّبی هثجت ی ریشِ حزکتًتٍَپز

فعبلیت کیْیذریي ٍ حضَر سبیز تزکیجبت  .کٌذ آًیَى ّب را اس ریشٍسفز ثِ ریشِ تسْیل هی

 ، افشایشهَجت افشایش جذة عٌبصز غذایییک اسیذ ًفعبل ثیَلَصیکی هبًٌذ ثتبئیي ٍ آلزص

کِ در  دغلجِ ثز استزط ّبی هحیطی هی شَافشایش تَاًبیی گیبُ در  خبک ٍ  یحبصلخیش

 .هی شَدافشایش فَری کویت ٍ کیفیت تَلیذات گیبّی ًْبیت هٌجز ثِ 

 

 تزکیبات
 (EDTA)ريی (EDDHA)  آَه %کزبه آلی پتاسیماکسیذ  ویتزيصن کل

3% 7% 12% 5/0% 08/0% 

 مشخصات فیشیکی
 بستٍ بىذی (EC)َذایت الکتزیکی  روگ gr/cm3)چگالی) PH فزمًالسیًن

 لیتزی 1 25/0 سیبُ 29/1 4/6 هبیع

 

  :مُمتزیه عملکزدَای اکتیًیً

ٍ افشایش تَاى ریشِ در جذة هَاد  یپزٍتًَی ریشِ کِ هْوتزیي عبهل در حفظ تعبدل کبتیَى ٍ آًیًَّبی فعبل کزدى پوپ

 است.غذایی 

  قبثل جذة ثزای گیبّبى ظزفیتی 2فزم ثِ   ظزفیتی3تسْیل احیبء فلشات اس فزم 

یک اسیذ کِ ایي اهز ًآلض حضَرثْجَد پیَستگی ثیي هَاد غذایی ثب هَلکَل ّبی پیچیذُ )پلی سبکبریذ ّب ٍ پزٍتئیي ّب( در اثز 

 .ثبعث ثْجَد تغذیِ گیبُ هی شَد

 

 :بز محصًل اکتیًیًفًایذ مصزف 

عَاهل  ثب ِهقبثل درافشایش تحول گیبّبى -3افشایش هقبٍهت گیبُ در هقبثل استزط  –2کیفیت هحصَل کویت ٍ  افشایش-1

 ثیوبری سا

 

 مصزف:ي شیًٌ میشان 

هتزهزثع در سهبى ّبی هَرد ًیبس  در طَل فصل  1000لیتز در ّز  5/0-1ثِ هیشاى  صیفی جات گلخاوٍ ای ي گیاَان سیىتی:

  در سیستن آثیبری استفبدُ گزدد. رٍیشی

 استفبدُ گزدد.لیتز در ّکتبر در سیستن آثیبری  4-6ثِ هیشاى  درختان میًٌ:

 لیتز در ّز ّکتبر در سیستن آثیبری در صَرت ًیبس استفبدُ گزدد. 3-5ثِ هیشاى  گیاَان سراعی:

 ***آة کبفی جْت توبط ثب توبم سطح ریشِ الشاهی است ،ثِ ٌّگبم هصزف هصزف ثَدُ ٍ اکتیَیَ فقط خبک***


