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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.

TƏYİNAT SAHƏSİ İSTİFADƏ MİQDARI İSTİFADƏ ZAMANI

Damcılı suvarma 
vasitəsilə

L/ha
Yarpaq vasitəsilə

ml/100 L su

POMİDOR, BİBƏR, BADIMCAN, XİYAR, 
QOVUN, QARPIZ, QABAQ, LOBYA, 
NOXUD, MƏRCİMƏK

2-3 L 250 ml
İlk dəfə bitki cücərəndə və ya ş  llər əkildikdən 10-15 gün 
sonra tətbiq olunur, məhsul yığımının sonuna qədər davam 
etdirilir. 

ÇİYƏLƏK 2-3 L 250 ml
İlk dəfə ş  llərin əkimindən 10-15 gün sonra tətbiq olunur 
və  ikinci tətbiq çiçəkləmə dövrünün başladığı andan tövsiyə 
edilir.

BAĞ, KİVİ 2-3 L 250 ml
Köklərdən yeni fi danların cücərməyə başladığı bahar 

 barən məhsul yığımına qədər tətbiq olunur . 
Məhsul yığımından sonra isə 15 günlük fasilələrlə 2 dəfə 
tətbiq olunması tövsiyə edilir.

BANAN 2.5-3 L 250 ml
Yarpaq və ya damcılı suvarma vasitəsilə (30 günlük fasilə ilə) 
tətbiq oluna və ya digər pes  sitlərlə qarışdırılaraq tətbiq 
oluna bilər.  

SİTRUS BİTKİLƏRİ, 
GİLAS, ŞAFTALI, ƏRİK, ALÇA/ GAVALI 2.5-3 L 250 ml

Köklərdən yeni fi danların cücərməyə başladığı yaz fəslində  
ilk tətbiqi həyata keçirmək, inkişaf dövrü ərzində isə tətbiqə 
davam etmək tövsiyə edilir.

ALMA, ARMUD, HEYVA, 
ZEYTUN, 
FINDIQ, QOZ, PÜSTE

2-3 L 250 ml
Köklərdən yeni fi danların cücərməyə başladığı yaz fəslində  
ilk tətbiqi həyata keçirmək, inkişaf dövrü ərzində isə tətbiqə 
davam etmək tövsiyə edilir.

ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU 2.5-3 L 250 ml Əkildikdən sonra, cücərməzdən əvvəl yabanı alaq otlarına 
qarşı tətbiq olunan pes  sitlərlə birgə i  fadə oluna bilər.

QARĞIDALI, GÜNƏBAXAN 2.5-3 L 250 ml İlk dəfə cücərməyə başladıqdan 10-15 gün sonra tətbiq 
olunur, məhsul yığımının sonuna qədər davam etdirilir.

KARTOF, YERKÖKÜ, SOĞAN, SARIMSAQ 2.5-3 L 250 ml Əkildikdən və ya ilk cücərməyə başladığı andan e  barən 15 
günlük fasilələrlə 4 dəfə tətbiq olunmalıdır.

BUĞDA, ARPA, ÇƏLTİK - 250 ml
 və erkən çiçəkləmə dövründə  

yarpaqdan tətbiq olunması tövsiyə edilir.

PAMBIQ 2.5-3 L 250 ml
Yarpaq vasitəsilə: Bitkilər  3-5 yarpaqlı olduğu zaman və 
erkən çiçəkləmə dövründə tətbiq olunur.
Damcılı suvarma vasitəsilə: Toxumluq sahə şumlanarkən 
hazırlanır.

Kollanan dövründən əvvəl

İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Miqdarları Bitki Tərkibli Amin Turşusu
Olan Mayə Üzvi Gübrə 

Zəmanətli Məzmun (%w/w)
 
Üzvi Maddə  30
Üzvi Karbon  9
Üzvi Azot  4
Sərbəst Amin Turşuları  9 
pH         5-7

1 L 1.1 Kq/

1 L 1.1 Kq/


