
Qarışabilirlik: Go Energy, tək istifadə edilə bilər və ya yarpaq gübrələri, pestisidlər, bitki mənşəli 
dərmanlar və yarpaq təmizləyiciləri ilə qarışdırıla bilər, ancaq istifadə edilməzdən əvvəl Go Energy 
əlavə edilir, sonra dərmanlar və gübrələr əlavə olunur. Hər qarışıqdan əvvəl kavanozları sınamaq 
tövsiyə olunur. Gübrə və kalsium olan dərmanlarla birlikdə istifadə edilməməlidir.

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.

 

 

TƏMİNAT EDİLƏN MƏZMUN %w/w
Ümumi Üzvi Maddə 64
Üzvi Karbon 30
Ümumi Azot (N) 3
Ümumi (Humin + Fulvo) turşusu 49
Fulvo Turşusu  41.5
Ümumi Amin Turşusu 10
Sərbəst Amin Turşusu 3
Suda Həll Olunan Kalium Oksidi (K2o) 10
Maksimum Rütubət 10
pH 4-6
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İstifadə Ediləcək Bitki

İstifadə Miqdarları

İstifadə ZamanıYarpaqdan
(gr/100 L su) Torpaqdan  

Tarla bitkiləri
(Pambıq, Buğda, Tütün, Çəltik, 
Qarğıdalı, Soya, paxla, günəbaxan, 
yer fındığı, yem bitkiləri, arpa, 
mərcimək, şəkər çuğunduru, 
püstə və s.)

25-40 gr
1.5-2 kg / ha
(Toxum yatağına 
vəya kök bölgəsinə)

Maye və bərk gübrələrlə 
qarışdırıla bilər və ya tək 
tətbiq edilə bilər.
bitki dərmanları ilə əkilmədən 
əvvəl və ya sonra istifadə 
edilə bilər.

Tərəvəzlər
(Pomidor, bibər, badımcan, kahı, xiyar, 
çiyələk, lobya, noxud, qovun, qarpız, 
balqabaq, soğan, sarımsaq, yerkökü, 
kələm, gül kələm, kərəviz, ispanaq, 
kartof, artichoke və s.)

30-40 gr
2.5-3.5 kg / ha
(Toxum yatağına 
vəya kök bölgəsinə)

1) Ştil qarışıqlığında, 
250 gr miqdar 100 litr suya 

məhlulda batırılarax  əkilir.
2) Vegetativ böyümə zamanı 
damcı və ya çiləmə suyu 
əlavə etməklə suvarma tətbiq 
olunur.  Damla və çiləyici 
suya əlavə edilərsə, tövsiyə 
olunan miqdar 10-15 litr suda 
qarışdırılır və tətbiq olunur.

Meyvələr
(Alma, armud, heyva, ərik, şaftalı, 
banan, gavalı, albalı, Vişnə, badam, 
qoz, üzüm bağı, zeytun və s.)

30-40 gr 30-50 gr /ağac başı

3 dəfə tətbiq etmək
tövsiyyə olunur:

- Tumurcuq və çiçəklənmə dövründə
- Meyvə formalaşmasında
- Meyvə böyümə dövründə

İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Miqdarları


