
პროდუქტის აღწერა

ამინოსოლი®

ორგანული NK სასუქი, თხევადი |გ ამ ოყ ენებულია 3 ცხოველური წარმოშობის
პროდუქტი EG (VO) - ის მიხედვით

1069/2009, ჰიდროლიზებული ცილები

ორგანული NK სასუქი, თხევადი |ს იმკ ვრივე 1,23 |pH 5,0 - 7,0

ამინოსოლი არის ამინომჟავების შემცველი პროდუქტი

✓ შეიცავს ჰიდროლიზებულ

ცხოველურ ცილებს = თხევად ამინომჟვებს

✓ შეიცავს 20-ზე მეტ განსხვავებულ ამინომჟავას

✓ შეიცავს 56 - 58% ამინომჟავებს + პეპტიდებს.

✓ 9.4% ორგანულად დაკავშირებული N (115 გ/ლ).

✓ შეიცავს მინერალებს და მიკროელემენტებს.

როგორ მიმდინარეობს ამინომჟავებით კვება?

✓ ამინომჟავები შეითვისება ფოთლიდან;

✓ ამინომჟავების ინტეგრირდება ფოტოსინთეზში;

✓ ამინომჟავების მარაგი აძლიერებს მცენარეს და

იცავს მას სტრესისგან;

Aminosol®-ის მოქმედება

✓ ამცირებს ზედაპირის დაჭიმულობას

✓ დამატენიანებელი და ადჰეზიური ეფექტი

✓ კვებავს მცენარეს ამინომჟავებით

✓ ამინომჟავები წარმოდგენილია ფიტოჰორმონების სახით (აუქსინის ეფექტი)

✓ pH-ის ბუფერი - სპეცფიკური სუნი

✓ დამუშავებული მცენარეები უფრო გამძლე ხდება აბიოტური და სტრესული ფაქტორების 

მიმართ

ორგანულიAs

წყალი აზოტი

ენერგია

ამინომჟავები

ენერგია

ცილა ნახშირწყლები ქლოროფილი u.s.w.

ნახშიროჟანგი

ამინოსოლის მოქმედება

დეტალური ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: 599 99 03 45

ან ეწვიეთ საიტს: www.borun-agro.ge



შემადგენლობა

ნივთიერება რაოდენობა (გ /ლ) პროცენტული შემცველობა (%)

საერთო აზოტი (N) 115 9,4 %

საერთო კალიუმის ოქსიდი (K2O) 15 1,1 %

საერთო გოგირდი (S) - 0,25 %

საერთო ნატრიუმი (Na) - 1,28 %

დოზირება და გამოყენების დრო

კ ულ ტურა მიზ ანი/პრობლემა ფ ო თ ლ ო ვ ა ნ ი  გ ა მ ო კ ვ ე ბ ა დრო

ყველა კულტურა
ზრდის ყვავილების რეზისტენტობას 

ყინვისადმი 2 ლ/ჰა საჭიროების დრო

ყველა კულტურა ჰერბიციდების მიმართ ტოლერანტულობის

გასაზრდელად
1 – 2 ლ/ჰა

გაღივებამდელი ჰერბიციდების

გამოყენებისას ,  ამინდის ექსტრემალურ

პირობებში

მარცვლეული ზრდისთვის 2-3 ლ/ჰა გაზაფხულზე, ვეგეტაციის დაწყებისას

ყველა კულტურა
დატენიანება და ადჰეზიის უნარის ზრდა -

მცენარეთა დაცვის პროდუქტების უკეთესი

წებვადობისთვის

150 - 300 მლ (100 ლიტრ
წყალზე, სპრეიერში)

მცენარეთა დაცვის პროდუქტებთან

ერთად

ყველა კულტურა ზრდის სტრესის მიმართ ტოლერანტულობას
1 – 2-ჯერ 2 - 3 ლ/ჰა (სპრეიერით, 

0.3 - 0.5%- ხნსარის სახით.) სტრესის დროს

მარწყვი ფესვის ფორმირება, ძლიერი ზრდა 5 – 10 ლ/ჰა (მორწყვით) 7 - 10 დღე დარგვიდან

მარწყვი ნაყოფის ფორმირება და ხარისხი 2 – 3-ჯერ, 5 - 7,5 ლ/ჰა ყვავილობის დაწყებიდან, 8 დღიანი

ინნტერვალით

ვაშლი, მსხალი ნაყოფის ფორმირების დასაწყებად,ზომის

გასაზრდელად და შესაფერად.
2-ჯერ 5 - 7,5 ლ/ჰა

ვაშლში - მოვარდისფრო და სრული

ვარდისფერი ყვავილობისას ; მსხალში -

ყვავილობამდე და მის შემდეგ

ვაშლი, მსხალი კალციუმის ქლორიდის ხსნარების 

ეფექტურობის გაზრდა
1 - 2 ლ/ჰა კალციუმის ქლორიდის სპრეისთან ერთად

კურკოვნები

გამონასკვის გაძლიერება , ნაყოფის

ზრდა (ალუბალში ნაკლები

ჩამონაცვენი)
3-ჯერ 5 - 7,5 ლ/ჰა ყვავილობის შემდეგ, 8 დღიანი ინტერვალი

კენკროვნები ნაყოფის ფორმირება და ხარისხი 2 – 3-ჯერ 5 - 7,5 ლ/ჰა
ყვავილობის დაწყებიდან, 8 დღიანი

ინტერვალი

ვაზი
ნაყოფის განვითარება და ერთდროული 

სიმწიფე
4 ჯერ, 3 - 5 ლ/ჰა

კვირტების გამოჩენისას, სრული ყვავილობისას, 

ყვავილობის შემდედ, მარცვლების ერთმანეთთან 

შეხებისას

ძირითადი
ბოსტნეული

ფესვის ფორმირება, ზრდა და

განვითარება

(მცენარის ჩითილის მოთავსება

1%-იან ხსნარში ან 5 – 10 ლ/ჰა

მორწყვა)
დარგვიდან 7-10 დღეში

დეკორატიული ფოთლისა და ყვავილის ხარისხი
რამოდენიმეჯერ მორწყვა 100 -

300 მლ - 100 ლიტრ წყალში ვეგეტაციის პერიოდში

მწვანილი

საწყისი განვითარების გაუმჯობესება,  

ფესვების ფორმირება,  

სიცოცხლისუნარიანობა

2 – 5-ჯერ, 2 - 3 ლ/ჰა ვეგეტაციის პერიოდში

დეტალური ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: 599 99 03 45

ან ეწვიეთ საიტს: www.borun-agro.ge

ამინომჟავები და პეპტიდები 56 – 58 %

ალანინი 7,99% იზოელიცინი 1,54%

არგინინი 7,08% ლეიცინი 2,54%

ასპარგინის მჟავა 4,71% ლიზინი 4,41%

ცისტეინი 0,36% მეთიონინი 1,62%

ასპარგინი 1,59% ჰენილალანინი 2,41%

გლუტამინის მჟავა 6,40% პროლინი -

გლუტამინი - სერინი 3,09%

გლიცინი 23,69% ტრეონინი 2,25%

ჰისტიდინი 1,05% ტრიფტოფანი 0,16%

ჰიდროქსიპროლინი 8,41% ტიროზინი 1,10%

ჰიდროქსილიზინი 0,68% ვალინი 2,86%


