
Azotlu Maye Organomineral Gübrə
10-0-0 +16 CaO

Zəmanətli məzmun (%w/w)

Ümumi Üzvi Materiya  10
Ümumi Azot (N)     10
Üzvi Azot     1
Nitrat Azot(N-NO3)     9
Suda Həll Olunan Kalsium Oksidi (Cao) 16
Suda Həll Olunan Bor (B)   0.2
Sərbəst Amin Turşuları      3.5
pH Diapazonu 3.3-5.3

Çiləmə üsulu ilə verildikdə, suvarma sisteminin son anlarında AMINO B-CAL verməyə başlayır və gübrə 
bitdikdə çiləmə dayandırılır. Bu tətbiqdə, cədvəldəki "damcı suvarma" dozaları 1 qat artırıla bilər.

Qarışabilirlik: AMINO B-CAL, kükürd və fosfor preparatları və gübrələrdən başqa digər gübrələr və 
dərmanlarla qarışdırıla bilər. Məhsulun uyuşmasına istiqamətli olaraq xüsusilə istifadə ediləcək İnsektisit 
etiketinin nəzarət edilməsi tövsiyə edilir. Digər bitki qidası və ya qoruma məhsulları ilə qarışdırmadan həmişə 
əvvəlcədən sınaq keçirin.

İstifadə Sahəsi
100 Litr 
Su Ilə 
Birlikdə 

Damla 
Sulama ilə 
(Dekara)

Tətbiq Tezliyi Tətbiq Vaxtı

Tərəvəzlər 200 cc 500 - 600 cc 10 gün ara ilə
Meyvə dövrünün 
əvvəlindən biçin sonuna 
qədər

Sitrus Və Meyvə 
Ağacları 200 cc 500 – 600 cc (2 - 6 müraciət)

Meyvə dəsti, meyvə 
böyüməsi və məhsul 
yığımından əvvəl

Çiyələk 200 cc 400 – 500 cc 2 həftə ayrıdır Çiçəkdə, meyvə 
meydana gəlməsində

Bağ 200 cc 500 – 600 cc (3 - 4 müraciət)
Meyvələrin bağlanması, 
meyvələrin böyüməsi və 
rənglənməsi dövründə

Şəkər Çuğunduru 200 cc 400 – 600 cc 10 gün ara ilə Məhsul yığımından dörd 
həftə əvvəl

Kartof 200 cc 400 – 600 cc (2 - 3 müraciət) Bükülmə meydana 
gəlməsindən sonra

Zeytun 200 cc 500 – 600 cc 2 həftə ayrıdır
Meyvə bağlaması, 
meyvənin böyüməsi və 
yığılması əvvəl

Banan Bağları 200 cc 500 – 600 cc (3 - 4 müraciət)
Meyvə bağlaması, 
meyvənin böyüməsi və 
biçilməsindən əvvəl

Bəzək Bitkiləri 200 cc 400 – 500 cc 10 gün ara ilə Yapraqlanma, Dartma 
dövründə

Havuç, Ispanaq, 
Kahı 200 cc 300 – 500 cc (2 - 3 müraciət)

Bitki boyu 10 - 15 sm 
olduqdan sonra məhsul 
əvvəlinə qədər

Fasulye, 
Mərcimək 200 cc - 10 gün ara ilə Bitki uzunluğu 10 - 15 sm 

olduqda

Buğda, Çəltik 200 cc - (2 - 3 müraciət) Dartma dövründə
Qarğıdalı, 
Günəbaxan, Canola 200 cc 500 – 600 cc 2 həftə ayrıdır Bitki uzunluğu 10 - 15 sm 

olduqda

Pamuk 200 cc 500 – 600 cc (3 - 4 müraciət)
Bitki uzunluğu 10-15 sm 
olduqda, ilk çiləmə üsulu ilə, 
tarak meydana gəlməsindədir

Qovun, Qarpız 200 cc 400 – 500 cc 20 gün ayrıdır
Meyvə bağlaması, meyvənin 
böyüməsi və biçilməsindən 
əvvəl

İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Dozaları

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.

1 lt 1,55 Kq/

1 lt / 1.55 kq


