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Saxlama və xəbərdarlıqlar:
Öz qablaşdırması altında sərin və quru şəraitdə
(minimum 0°C -dən + 40°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.

Hazırlanması və Tətbiqi Şekli:
İstifadə etmədən əvvəl qablaşdırmada yaxşıca çalxalayın. Tətbiq alətinin anbarı yarıya qədər su ilə 
doldurulur. Əvvəlcə təklif edilən dozada MAXWELL HUM, sonra əgər istifadə ediləcəksə yarpaq gübrəsi və 
əkinçilik dərmanı əlavə edilərək, tank su ilə tamamlanır və qarışdırılır və püskürtülür. pestisidlər yarpaq 
gübrələri və bitki böyüməsi tənzimləyiciləri ilə qarışdırıla bilər. Ön sınaq edilməsi tövsiyə edilir.

   

BİTKİLƏR Miqdar İstifadə sahəsi

Torpaqdan və 
damcıdan
(L/ ha)

Yapraqtan Torpaqdan və 
damcıdan Yarpaqdan

Açıq Tarla Tərəvəzləri
(Pomidor, bibər, badımcan, 
lobya, bibər, noxud və s.)

10 - 20 L 100-200 ml
/100 L su

Əkin etmədən əvvəl 
yerə qoyulur. Bitki 
inkişaf dövründə 
suvarma suyu ilə verilir.

Bitkilər 10-15 sm boyaya 
çatdıqda, 100 litr su ilə 
qarışdırılır və bitkilərə 
pülverize edilir.

Tarla Bitkiləri
(Pambıq, qarğıdalı, soya, tütün, 
günəbaxan, yer fındığı, dənli 
bitkilər və s.)

10 - 20 L 100-200 ml
/100 L su

Torpaq əkməyə 
hazırlandıqdan sonra 
kifayət qədər su ilə 
qarışdırılır və torpağa 
verilir. Bitki inkişaf 
dövründə suvarma 
suyu ilə verilir.

Əkindən sonr sonra 100 
litr su ilə qarışdırılır və 
yarpaqlara pülverize 
edilir. Yarpaq gübrələri və 
alaq otları dərmanları ilə 
pülverize edilə bilər.

Meyvə Bağçaları 
(Yumşaq və daş meyvə 
ağacları, sitrus, üzüm bağı, 
zeytun, fındıq, banan və s.)

15 - 20 L 100-200 ml
/100 L su

Torpağa vegetativ 
inkişafın başlanğıcında 
verilir, bitki inkişaf 
dövründə suvarma 
suyu ilə verilir.

Torpaqdan hazırlanan 
tətbiqlərdən sonra 100 
litr su ilə qarışdırılır və 
yarpaqlara pülverize edilir.

Qovun, qarpız, xiyar, balqabaq 
və s.

10 - 15 L 100-200 ml
/100 L su

  Əkin etmədən əvvəl 
yerə qoyulur. Bitki 
inkişaf dövründə 
suvarma suyu ilə verilir.

Əkindən sonra bitkilər 10-15 
sm boyaya çatdıqda və ya 
silahlanmağa başladıqda, 
100 litr su ilə qarışdırılır və 
yarpaqlara pülverize edilir.

Şəkər çuğunduru, kartof, kök, 
V. Ş

10 - 20 L 10-20 L /ha İlk tətbiq 4-6 yarpaqlı 
dövrdə, ikinci tətbiq 
çapadan sonra və 
hasatta 45 gün əvvəl 
keçirilir.

Birinci tətbiq 4-6 yarpaq 
dövründə, ikinci tətbiq 
çuğundur ara vermədən 
bağlanır.

bəzək bitkiləri 10 - 30 L 100-200 ml
/100 L su

Yazdan etibarən 30 
gün fasilələrlə tətbiq 
tövsiyə edilir.

Bitkilərin normal inkişaf 
dövründə 100 litr suya 
qarışdırılaraq yarpaqlara 
pülverize edilir.

suvarma 1000-2000 ml/ dönüme (1000 
m2)

suvarılır. Dərhal arxasından təmiz su ilə tətbiq edilərək 
köklərə enməsi təmin edilər.

Leonardite Maye Hümin Turşusu

Zəmanətli məzmun (%w/w)

Üzvi Maddə 10
Ümumi (Hümin+Fulvo) Turşu 12
Suda Həll Olunan Kalium Oksidi (K2O) 3.5
pH 10-12

1 L 1.1 Kq/

1 L 1.1 Kq/

İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Miqdarları


