
იქსტენდერ როუ ულტრა არის ფოთლოვანი გამოყენების 

ბიოსტიმულატორი, სპეციალურად მწკრივში სათესი 

კულტურებისთვის (განსაკუთრებით რეკომენდებულია 

მარცვლოვნებისთვის) რომელიც მნიშვნელოვნად უწყობს 

ხელს ფილოსფეროში მიკროორგანიზმების არსებობას და 

აღადგენს მიკროფლორას.

იქსტენდერ როუ ულტრა შეიძლება გამოვიყენოთ მწკრივი 

ნათესების განვითარების ნებისმიერ ფაზაში, 

ბიოსტიმულატორული ეფექტის დამსახურებით, ის სწრაფად 

აუმჯობესებს მცენარეთა ზრდას და მოსავლიანობას მწკრივში 

სათეს კულტურებში.მისი მრავალმხრივი შემადგენლობა 

უზრუნველყოფს პრეპარატის იდეალური შერევის-

თავსებადობის შესაძლებლობას, როგორც მცენარეთა დაცვის 

პროდუქტებთან, ისე სხვა სასუქებთან. შესაბამისად, ის 

სრულიად მორგებულია მცენარეთა დაცვის ნებისმერ 

პროგამაზე.

იქსტენდერ როუ ულტრა ზრდის სასარგებლო 

მიკროფლორას ფილოსფეროში, რათა გააუმჯობესოს აზოტის 

დონე, მისი ატმოსფერული ფორმის შეგროვებით, გაზარდოს 

ფოტოსინთეზის დონე, აწარმოოს მეორადი მეტაბოლიტები 

ბიოსტიმულატორული მოქმედებით და იცავს მცენარეს 

სტრესისგან.

ამინომჟავები ულტრა

დოზირება და გამოყენების მეთოდი

ფოთლოვანი: 2 ლ/ჰა

ხორბალი და ქერი: ერთხელ შეტანა ჰერბიციდთან 
ერთად და მეორედ სურვილისამებრ ზამთრის შემდეგ.

სოია: ერთხელ შეტანა V3(თესლის ფორმირების 
ფაზა)-V5(სიმწიფის დასაწყისი)-ის დროს. მეორედ 
შეტანა შეიძლება R1(ყვავილობა)-R2-ის დროს.

სიმინდი: ერთხელ შეტანა ჰერბიციდთან ერთად.

რაფსი: ერთხელ შეტანა ჰერბიციდთან ერთად, მეორე 
სურვილისამებრ, როზეტის ფორმირებისას.

შაქრის ჭარხალი: ერთხელ ჰერბიციდთან ერთად და
მეორედ სასურველ დროს ზამთრის შემდეგ.

მზესუმზირა: ერთხელ შეტანა ჰერბიციდთან ერთად

იონჯა: 2-ჯერ შეტანა ფოთლოვანი გამოკვებით.

მუხუდო: 2-3-ჯერ შეტანა ფუნგიციდთან ერთად.

მწვანე ლობიო და ბარდა: ერთხელ შეტანა 
ჰერბიციდთან ერთად, დათესვის შემდეგ.

ბამბა: ერთხელ შეტანა დათესვის შემდეგ.

თუ საირიგაციო სისტემა ხელმისაწვდომია, ზოგიერთი 
სიმინდის ნათესთან შეიტანეთ 2 ლ/ჰა დოზა.

იდეალურად შერევის უნარის წყალობით იქსტენდერ 
როუ ულტრას სხვა პროდუქტებთან ერთად 
გამოყენების სტრატეგია შესაძლებელია მოერგოს 
ნებისმიერ საწარმოო პროგრამას.

იქსტენდერ როუ

მწარმოებელი :

„აგროინდუსტრიალ კიმიტეკ სლ“

მაავის ინოვაციების ცენტრი:

N 04738 ვიკარი, ესპანეთი

ტელეფონი: +34950346909 

www.kimitecgroup.com

ოფიციალური წარმომადგენელი და 

დისტრიბუტორი საქართველში :

შპს „ ბორან სოფქიმია“

თბილისი, მარნეულის ქუჩა #44

ტელ: (+995) 599 990 527; (+995) 599 990 345

ელ. ფოსტა: info@borun.ge; ვებ-გვერდი: Borun-agro.ge 

P102 მოარიდეთ ბავშვებს. P270 არ ჭამოთ, სვათ ან მოწიოთ 
პროდუქტის გამოყენებისას. P401 შეინახეთ საკვებისგან და 
სურსათისგან მოშორებით. P411+P235 შეინახეთ გრილ 
პირობებში , არაუმეტეს - 40ºC. P501 ნარჩენები შეაგროვეთ და 
მოათავსეთ შესაბამის სანაგვე კონტეინერებში.

გამაფრთხილებელი ფრაზები:

უსაფრთხო შენახვის პირობები, ნებისმიერი 
შეუთავსებლობის ჩათვლით:

პროდუქტი არ საჭიროებს შენახვის განსაკუთრებულ 
ზომებს. როგორც შენახვის ზოგადი ზომები, 
თავიდან უნდა იქნას აცილებული სითბოს, 
რადიაციის, ელექტროენერგიის წყაროები და 
საკვებთან კონტაქტი. უსაფრთხოების მონაცემები 
(რეგულაციის (EU) 2015/830 შესაბამისად)

პარტიის ნომერი:
გამოშვების თარიღი:
შენახვის ვადა: 3 წელი
რეგისტრაციის ნომერი:
რეგისტრაციის თარიღი:

მოცულობა: 5 ლ 

შემადგენლობა:                                                      მასური წილი

თავისუფალი ამინომჟავები 6.0%  

საერთო აზოტი (N) 1.0 %

ორგანული აზოტი (N) 1.0 %

საერთო ორგანული მასა 40 % 

pH: 4,5 - 6,5    სიმკვრივე: 1.12 - 1.16 გ/მლ

შეიცავს მეორად მეტაბოლიტებს და მოლეკულებს, 

რომლებიც ხელს უწყობენ სასარგებლო 

მიკროორგანიზმების გამრავლებას.

ამინოგრამი: ლიზინი 6 %

მძიმე მეტალები (ICP-AES ანალიზის მეთოდი)              მგ/კგ
კადმიუმი (Cd)
სპილენძი (Cu)
ნიკელი (Ni)
ტყვია (Pb)
თუთია (Zn)
ვერცხლისწყალი (Hg)

<0.5
<2
<0.5
<2
<1.4
<0.2

http://www.kimitecgroup.com/
mailto:info@borun.ge

