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TƏYİNAT SAHƏSİ

İSTİFADƏ MİQDARI

İSTİFADƏ ZAMANIYarpaq 
vasitəsilə

ml/100 L su

Torpaq 
vasitəsilə

L/Ha

TƏRƏVƏZLƏR
(Pomidor, Bibər, 
Badımcan, Kahı, Kələm, 
Xiyar)

200 ml 2.5 L
İlk dəfə, əkildikdən iki həftə sonra tətbiq olunur, 
məhsul yığımına qədər 10 günlük fasilələrlə 
təkrarlanır. 

SİTRUS 200 ml 2.5 L

Yarpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda, meyvə 
əmələgəlmə dövründən etibarən, iriləşənə qədər 
davam etdirilir.
Torpağa tətbiq olunduqda isə, tumurcuqlama 
vaxtından başlayaraq, məhsul yığımından bir ay 
əvvələ qədər 20-25 günlük fasilələrlə təkrarlana 
bilər.

MEYVƏ AĞACLARI
(Alma, Armud, Gilas, 
Şaftalı, Nar)

200 ml 2.5 L

Yarpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda, yarpaqların 
yaşıllaşmağa başladığı vaxtdan məhsul yığımına 
qədər davam etdirilə bilər.
Torpağa tətbiq olunquda isə, bitkinin yerini 
dəyişdiyi andan etibarən məhsul yığımına qədər 
davam etdirilir.

TARLA  BİTKİLƏRİ 200 ml 2.5 L
Yarpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda yabanı otlara 
qarşı pestisitlərlə birgə 2 tətbiq tövsiyə edilir. 
Torpağa tətbiq olunquda hər aqreqasiyada su ilə 
birgə istifadəsi tövsiyə edilir.  

ÇİÇƏKLƏR 200 ml 2.5 L

Yarpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda inkişaf 
dövründən məhsul yığımına qədər davam 
etdirmək tövsiyə edilir. Torpağa tətbiq olunduqda 
isə inkişaf dövrü ərzində 10 günlük fasilələrlə 
istifadəsi tövsiyə edilir.

BAĞ 200 ml 2.5 L
Yarpaqların yaşardığı dövrdən başlayaraq, 
meyvnin ilkin əmələgəlmə dövrünün sonuna 
qədər  yarpaq və ya torpaq vasitəsilə tətbiqi 
tövsiyə edilir. 

BANAN - 2.5 L Meyvə əmələ gəlməyə başladığı dövrdən 
etibarən torpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir.

Bitki Mənşeli Mayə Üzvi Gübre

Zəmanətli Məzmun  (%w/w)
 
Üzvi Maddə        35
Üzvi Karbon        15
Ümumi Azot (N)         2
Suda Həll Olan Kalium Oksidi (K2O) 4 
pH        3-5

Saxlama və xəbərdarlıqlar:
Öz qablaşdırması altında sərin və quru şəraitdə (minimum +5°C 
-dən + 30°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 L 1.2 Kq/

1 L 1.2 Kq/

İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Miqdarları


