
შემადგენლობა (% w/w) (% w/v)

თავისუფალი
ამინომჟავები

14.0 17.5

საერთო აზოტი(N) 6.5 8.1

ორგანული აზოტი(N) 3.5 4.4

ამონიაკური აზოტი(N) 3.0 3.7

საერთო ორგანული მასა 53.0 66.2

ფულვომჟვები 25.0 31.2

გამოყენების დოზა  და მეთოდი

კულტურა:
ვაზი:

ირიგაცია: 5 ლ/ჰა.

გამოიყენეთ ირიგაციაში ყოველ მე-15 დღეს, 
ზამთრის მოსვენებიდან - მოსავლის აღებამდე. 
ფოთლოვანი: 5 ლ/ჰა.

1-ლი შეტანა: BBCH 10-15: ფოთლების 
განვითარებისას. ლერწის სიგრძე 15სმ;
მე-2 შეტანა: BBCH 52: ყვავილობამდე
მე-3 შეტანა: BBCH 70: ყვავილობის 
დასასრულს;
მე-4 შეტანა: BBCH 75: ნაყოფის ზრდისას 
(როცა მარცვალი 8მმ ზომისაა)

იქტსენდერ ვაზი ულტრა არის ნიადაგის მიკრობიოტის 

აღმდგენი საშუალება, რომელიც ფორმულირებულია 

პრებიოტიკების მეშვეობით - სუბსტრატები რომლებიც 

ახალისებენ ნიადაგში სასარგებლო მიკროორგანიზმების 

გამრავლებას. ის შედგება ორგანული მოლეკულებისგან,  

რომელიც მარტივად ხვდება მცენარეთა ფესვებში. 

ამასთან ერთად, იქსტენდერ ვაზი ულტრას გააჩნია, 

ბაქტერიული ფერმენტაციის შედეგად მიღებული მეორადი 

მეტაბოლიტები, რომლებიც პირდაპირ და უშუალოდ 

ასტიმულირებენ მცენარისა თუ ნიადაგის აქტივობას

ნიადაგის მიკროორგანიზმთა სტიმულირების გარდა, 

იქსტენდერ ვაზი ულტრა ეხმარება ნიადაგის ორგანული მასის 

გარდაქმნას, აერაციას და ნაყოფიერების გაზრდას - რის 

შედეგადაც მცენარეთა ფესვები ოპტიმალურ გარემში უკეთ 

განვითარდებიან.

იქსტენდერ ვაზი ულტრა იმაზე მეტია ვიდრე ნიადაგის 

აღმდგენი. მას აქვს ძლიერი ბიოსტიმულატორული მოქმედება 

როდესაც მისი შეტანა ხდება ფოთლოვანი გზით. ორივე -

ირიგაცია და ფოთლოვანი - გზა რეკომენდებულია ჩვენ მიერ.

ამინომჟავები

იქსტენდერ ვაზიულტრა

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

მოცულობა: 5 ლ 

ის შეიცავს მეორად მეტაბოლიტებს და მოლეკულებს რომლებიც

ხელს უწყობენ ნიადაგის მიკროორგანიზმების ზრდას. 

ამინოგრამა: ასპატრტინის მჟავა, გლტამინის მჟავა, ალანინი, 

არგინინი, ფენილალანინი, ჰისტიდინი, ისოლეიცინი, პროლინი.

pH:5.5– 7.5 |სიმკვრივე:1.23– 1.27გ/სმ3

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

<0.5
<2
<2.5
<2
<33
<0.2
<0.5

საირიგაციო და ფოთლოვანი გზით იქსტენდერ ვაზი ულტრას 
გამოყენება შეთანაწყობადია, სასურველიც კი, რათა მივიღოთ 
იდეალური მოქმედება და შესაბამისად პროდუქტი.

მისი კარგი შერევის უნარით, იქსტენდერ ვაზი ულტრას 
გამოყენება ნებისმიერ კვების პროგრამაშია შესაძლებელი.

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)

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 

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

