
EXOVA

SC

Zəmanətli məzmun (%w/w)

Üzvi Maddə      32
Suda Həll Olunan Kalium Oksidi (K2O) 4
Algin Turşusu 1
EC(dS/m) 13
pH   7-9

Maye dəniz yosunu

Saxlama və xəbərdarlıqlar:
Öz qablaşdırması altında sərin və quru şəraitdə (minimum 
-5°C -dən + 45°C-yə qədər) yaxşı havalandırılan birbaşa 
günəş işığı olmadan, məhsulun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri 
tolerantlıq hüdudlarından kənarda dəyişmir. Qida və su 
mənbələrindən uzaq bir yerdə saxlanılmalıdır.

Şirkət məsuliyyəti: Şirkət məhsul etiketində göstərilən 
xüsusiyyətlərə görə məsuliyyət daşıyır və istifadəsi şirkətin 
nəzarətindədir. Müxtəlif istifadələrdə ilkin sınaq etmək tövsiyə 
olunur. Buna görə, şirkət saxlama şəraitindən və ya istifadədən 
qaynaqlanan problemlərə görə məsuliyyət daşımır.

İstifadə Ediləcək Bitkilər
İstifadə Miqdarları

İstifadə sahəsiDamla, çiləmə 
və  Sprink

Yarpaqdan

İstixana Tərəvəzləri

(Pomidor, bibər, badımcan, 
xiyar, lobya, soğan, 
yerkökü, kartof, çiyələk 
və s.)

2.5 L /ha 50-60 ml / 100 
L su

Ştil əkdikdən dərhal sonra tətbiq 
olunur.

Açıq Sahə Tərəvəzləri
- 5-6 L /ha Ştil əkdikdən dərhal sonra tətbiq 

olunur.

Sitrus və nar
Ağac yaşına 

görə:50-200 ml 
/ ağac başı

50-60 ml / 100 
L su

Çiçəkdən əvvəl, çiçəkdən sonra, 
meyvənin inkişafı dövründə tətbiq 
olunur.

Kahı, kələm, ispanaq, gül 
kələm və s. - 5-6 L /ha İlk tətbiq 4-5 yarpaqlı ikən, 10-15 gün 

ara ilə 4-5 dəfə tətbiq olunar.

Kartof - 5-6 L /ha Torpaq altında böyümeye başlarken 
15 gün ara ilə 2 tətbiq edilər.

Sənaye meyvələri - 5-6 L /ha Çiçəklənmədən əvvəl tətbiq olunur.

Yumuşaq və bərk çeyirdekli
meyvə ağacları, Zeytun, 
Kivi

- 50-60 ml / 100 
L su

Gözlər dövründə, tac yarpaqları 
töküldüyündə, meyvə inkişaf dövründə 
tətbiq olunur.

Banan 2.5 L /ha 50-60 ml / 100 
L su

Yenidən inkişaf dövründen dərhal 
sonra, yeni dalların çıxmasından 
əvvəl tətbiq edilir.

Bağ 30-40 L /ha 50-60 ml / 100 
L su

Tomurcuklanma dövründe, çiçəklənmə 
dövrəsində, meyvə inkişaf dövründə 
tətbiq olunur.

Şəkər çuğunduru
- 5-6 L /ha

Kök böyüməsi, şəkərlənmə dövrü
başladığından və istehsaldan 
1-1,5 ay əvvəl tətbiq olunur.

Taxıllar - 5-6 L /ha Çoxalma sonunda tətbiq olunar.
Qarğıdalı - 5-6 L /ha İlk tətbiq 6-8 yarpaqlı ikən aparılır və 

10-15 gün sonra təkrarlanır.

1 L 1.1 Kq/

1 L 1.1 Kq/

İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Miqdarları


