
რა არის მობეტი?

მობეტი არის ბუნებრივი ინსექტიციდი, დაფუძნებული 

ექსკლუზიურად შერჩეულ საპონიფიცირებულ მცენარეულ 

ზეთებზე. 

მძლავრი კონტაქტური მოქმედებით შესანიშნავად 

აკონტროლებს ფრთათეთრათა რაოდენობას.

მას აქვს გამწმენდი ზემოქმედება - ბოსტნეულის 

ზედაპირზე ხსნის სხვადასხვა მწერების მიერ 

წარმოებულ მოლაზებს, რითიც ამცირებს სოკოების 

გამრავლების შესაძლებლობას.

თავისი მოქმედებით იგი ამცირებს ზედაპირულ 

დაჭიმულობას და მოქმედებს როგორც ადჰეზიის 

ეფექტური გამაძლიერებელი

მობეტი ბუნებრივი ინსექტიციდი ფრთათეთრას 
წინააღმდეგ

19

K
POTASSIUM

მოქმედი ნივთიერება:

ცხიმოვანი მჟავების,

კალიუმის მარილები -

41.62% წონა/მოცულობა.
ბიოდეგრადირებადი ორგანული

მძლავრი, ბიოდეგრადირებადი პროფესიონალური ინსექტიციდი, კონტაქტური 
მოქმედებით 

არ ტოვებს ქიმიურ ნარჩენებს.

მისაღებია ორგანულ წარმოებაში (ექვემდებარება სასერთიფიკატო ორგანოს 
დამტკიცებას). 

 ძლიერი დატენიანებისა და გამწმენდი ეფექტი.

გამოყენება შესაძლებელია ორგანულ და ეკოლოგიურად სუფთა მეურნეობაში.

MADE IN

SPAIN



რატომ მობეტი?

0

B O

კულტურა დაცულია ფრთათეთრას გავლენისგან

ზრდის სხვა სამკურნალო საშუალებების ადჰეზიის შესაძლებლობას - ზრდის 

მათ ეფექტურობას და ამცირებს დანახარჯებს.

მცენარე ვერ იმუშავებს რეზისტენტობას მობეტის მიმართ - რის გამოც პრეპარატის

მოქმედება ყოველთვის ეფექტურია,მცენარის განვითარების ნებისმიერ ფაზაში.

მოსავალი დაყოვნების პერიოდების გარეშე, რაც საშუალებას მოგვცემს 

ადრე გავიტანოთ პროდუქტი ბაზარზე.

მიღებული მოსავალი აკმაყოფილებს ინტეგრირებული და ორგანული 

სოფლის მეურნეობის მოთხოვნებს; ხდება უფრო მომგებიანი.

უნივერსალური პროდუქტი რომელსაც სხვა პროდუქტებთან ერთადაც შეუძლია 

იმოქმედოს.

მობეტი შესანიშნავად აკონტროლებს ფრთათეთრებს (Bemisia tabaci, Trialeurodes 

vaporiorum), 80 %-დან 95 %-მდე ეფექტურობით.

მოცემული გრაფიკი ასახავს კომპანია "Promovert Crop Sevice S.L” - ის მიერ ჩატარებული

ცდის შედეგებს, პომიდვრის კულტურაზე.

ფრთათეთრების იმაგოთა რაოდენობა თითო ფოთოლზე
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6/ოქტომბერი 8/ოქტომბერი 14/ოქტომბერი 16/ოქტომბერი 21/ოქტომბერი 23/ოქტომბერი

მობეტის გარეშე მობეტი 5მლ/ლ მობეტი 7მლ/ლ მობეტი 10მლ/ლ



მობეტის მოქმედება

მობეტს შეუძლია დაშალოს ქიტინი 

ანუ დამცავი ფენა, რომელიც გარს 

აკრავს რბილ საფარველიან მწერის 

ჩონჩხს. უჯრედული მემბრანა 

ირღვევა, იწვევს მავნებლის 

კვდომას, რომელიც გამოწვეულია 

დახრჩობით და დეჰიდრატაციით.

მობეტი სხვა პროდუქტი
მისი ფორმულის ცხიმოვანი მჟავები 

საკვები მრეწველობიდან მოდის და მასში 

5 სხვადასხვა ბოსტნეულის ცხიმია, 

რომელთაგან ერთი არის ოლეინის მჟავა.

მაღალი ფიზიკურ-ქიმიური სტაბილურობა. 
ფაზის გამოყოფა არ ხდება.

რეკომენდებული დოზა არის 7 მლ/ლ 

წყალში.

მცენარესთვის ძალიან რბილია, სტრესის 

გარეშე ის არ წარმოქმნის 

ფიტოტოქსიკურობას.

კარგი ეფექტურობა მაღალი მინერალური 

შემცველობის მქონე წყალთან, არ 

წარმოქმნის ნალექს.

მათი ცხიმოვანი მჟავები სხვადასხვა 
წარმოშობისაა, ზოგი ცხოველურიც კი.

ხდება ფაზათა გამოყოფა.

საჭიროა უფრო მაღალი დოზები იგივე 
ეფექტურობისთვის: 12-16 მლ / ლ

ისინი იწვევენ ფიტოტოქსიკურობას, 
რომელიც სტრესს უქმნის მცენარეს.

ჩნდება ნალექი მაღალი მინერალური 
შემცველობის მქონე წყალთან შერევისას.

გამაძლიერებელი, დამატენიანებელი და გამწმენდი ეფექტი; 

აქრობს მავნებლისა და დაავადებების საცხოვრებელ გარემოს 

აძლიერებს სხვა პრეპარატების ადჰეზიას; 

ასუსტებს ზედაპირულ დაჭიმულობას



დოზირება და გამოყნების გზები

დოზირება : 300-1000 მლ / 100 ლ წყალი

გამოიყენება ფოთლებზე შესხურებით;

შეიტანეთ მაქსიმუმ 3-ჯერ (5-7 დღიანი ინტერვალით);

აუცილებელია პროდუქტით მცენარის საფუძვლიანი დამუშავება;

გამოყენებამდე შეანჯღრიეთ.

OA G R O


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

