
TC ტოტალ ქეარ
პრგანულ მინერალური NPK სასუქი 9-1-2

სიმკვრივე 1,26 |pH 2,7

პროდუქტის დეტალები

მწარმოებელი:                      Lebosol® Dünger GmbH

ქვეყანა:                                  გერმანია

ტოტალ ქეარ  არის  ტრიკომპლექსი – სამი კომპონენტი ერთ 
პროდუქტში!
✓ ფოთლოვანი სასუქი მცენრის გამოკვებისთვის;

✓ ამინოსოლის ანტისტრესული მოქმედება;

✓ მცენარისთვის დაუყოვნებლივ ხელმისაწვდომი;

✓ თავსებადია ყველა მცენარესთან;

პროდუქტის თავსებადობა სხვა პრეპარატებთან

ტოტალ ქეარი თავსებადია მცენარეთა დაცვის, ფართოდ გავრცელებულ 

პროდუქტებთან. ვინაიდან პრაქტიკაში გამოვლენილი მოვლენები ზოგჯერ 

პროგნოზირებადი არ არის, შესხურებამდე გირჩევთ ჩაატაროთ თავსებადობის ტესტი. 

სასუქებთან ან მცენარეთა დაცვის პროდუქტებთან შერევის შემთხვევაში შეავსეთ 

შესაფრქვევი აპარატი  2/3 წყლით და დაამატეთ პროდუქტები ცალ-ცალკე. დაამატეთ 

ტოტალ ქეარი, როგორც ბოლო კომპონენტი.

დეტალური ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: + 49 (0) 63 28-9 84 94-80

ან ეწვიეთ საიტს www.lebosol.de

http://www.lebosol.de/


კულტურა მიზანი/პრობლემა რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა / დო ზ ა გამოყენების დრო

ყველა კულტურა
ცუდი ზრდის პირობების მქონე 

პერიოდების დასაფარად
4 - 6 ლ/ჰა (0.5 5 სტრესისას

ყველა კულტურა
თესლის ამოსავლებლად, 

უკეთესი ზრდისთვის 2 - 4 ლ/ტ დრესინგთან ერთად

მარცვლეული
ცუდი ზრდის პირობების მქონე 

პერიოდების დასაფარად 4 - 6 ლ/ჰა
გაზაფხულზე, 

ვეგეტაციის დაწყებისას

მარცვლეული
თესლის ამოსავლებლად, 

უკეთესი ზრდისთვის 3 – 4 ლ/ტ დრესინგთან ერთად

ყველა კულტურა

აღმოცენების შემდგომი ჰერბიციდის 
შესხურების ეფექტურობისა და 

ამტანობის გაუმჯობესება, 
მოსავლიანობა, 

სიცოცხლისუნარიანობა

3 - 6 ლ/ჰა

აღმოცენების შემდგომი 
ჰერბიციდებით,   

ექსტრემალურ ამინდის 
პირობებში

კომბოსტო და 
ფოთლოვანი 
ბოსტნეული

ცუდი ზრდის პირობების მქონე 
პერიოდების დასაფარად 4 - 6 ლ/ჰა სტრესისას

ტუბერიანი 
ბოსტნეული

ცუდი ზრდის პირობების მქონე 
პერიოდების დასაფარად 4 – 6 ლ/ჰა სტრესისას

სურნელოვანი და 
სანელებლების 
მცენარეები

ცუდი ზრდის პირობების მქონე 
პერიოდების დასაფარად 4 - 6 ლ/ჰა სტრესისას

მწვანილი
ცუდი ზრდის პირობების მქონე 

პერიოდების დასაფარად 2 – 5-ჯერ  4 - 6 ლ/ჰა ვეგეტაციის პერიოდში

დოზირება და გამოყენების დრო

დეტალური ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: + 49 (0) 63 28-9 84 94-80

ან ეწვიეთ საიტს www.lebosol.de

ნივთიერება გ/ლ

9,4 % საერთო აზოტი (N) 120

0,9 % საერთო ფოსფორი (P2O5) 10

2,7 % საეთო კალიუმის ოქსიდი (K2O) 35

ასევე შეიცავს: 0,05 % წყალში ხსნადი ბორის ეთანოლამინი (B) (1 გ/ლ B); 0,3 % წყალში ხსნადი

სპილენძი - სპილენძის ნიტრატის სახით (Cu) (4 გ/ლ Cu); 1,5 % წყალში ხსნადი მანგანუმი -

მანგანუმის ნიტრატის სახით (Mn) (20 გ/ლ Mn); 0,5 % წყალში ხსნადი თუთია -თუთიის ნიტრატის

სახით (Zn) (6 გ/ლZn); 1,7 % წყალში ხსნადი მაგნიუმი - მაგნიუმის ნიტრატის სახით (20 გ/ლ MgO);

11,6 % ორგანული მასა.

პროდუქტის შემადგენლობა

http://www.lebosol.de/

