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Vəsaitinizə qənaət edəsiniz deyə dünyanın müxtəlif ölkələrindən ən münasib qiymətə və hər büdcəyə uyğun bitki 
mühafizə vasitələri, toxum çeşidləri və gübrə növlərinin satışını həyata keçiririk. Çox geniş çeşid sayına malik olan satış 
nöqtələrimizə yaxınlaşaraq, təsərrüfatınızın ehtiyaclarına uyğun vasitələri əminliklə əldə edə bilərsiniz.
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Gübrələr

Toxumlar
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Bitki qoruma vasitələri
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Dənli və texniki bitkilər

Otlaq və yem bitkiləri



DƏNLİ VƏ TEXNİKİ BİTKİLƏR 

Murov-2
Agrodairy, Azərbaycan

Buğda toxumu

Sort Azərbaycan Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun seleksiyasıdır. 2011-ci ildən 
Azərbaycan Respublikasının seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət reyestrinə daxil 
edilmişdir. Orta boylu (90-100 sm), yatmaya qarşı əsasən davamlı, orta yetişən 
sortdur. Sünbülü ağ rəngdə, qılçıqsız. Sortun dəni iri, qırmızı rəngdə, yumurtavari 
formada olmaqla şırımın xarakteri dayaz və qayəsi tüklüdür. Yüksək texnoloji və 
çörəkbişirmə keyfiyyətinə malikdir. Sort sarı pasa qarşı orta davamlıdır.
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May-455

DƏNLİ VƏ TEXNİKİ BİTKİLƏR 

May-505
May tohum, Türkiyə

Sərt şəraitdə inkişaf edə bilən, uyğunlaşa bilən pambıq çeşididir. Aşağı yarpaq 
sıxlığı və yüksək uyğunlaşma qabiliyyəti ilə zəif torpaqlarda belə hündür böyüyə 
bilir. Bundan əlavə, Verticillium və Fusarium solğunluğuna qarşı dözümlüdür.

May-505 toxumları maşın yığımı üçün onları əlverişli edən güclü bitki quruluşuna 
malikdir. May 505 uğurlu məhsul üçün lazım olan bütün keyfiyyət standartlarına 
cavab verir. Onun mikroner göstəricisi 4-4,6 mm, lif uzunluğu isə 30 mm və ya daha 
uzundur. 32-36 G/TEX gücü, 135 və ya daha yüksək əyilə bilən pambıq indeksi və 
41-43% aktivliyi ilə yüksək keyfiyyətli məhsul yetişdirmək istəyən hər bir fermer 
üçün ideal pambıq çeşididir.
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Pioneer-31Y43 F1 
Pioneer Hi-Bred S.A, İsveçrə

Qarğıdalı toxumu

PR31Y43 toxum sortu Tozlu sürmə xəstəliyinə qarşı yüksək genetik müqavimətə 
malikdir. Toxumun erkən əkini və gec yığımı tövsiyə olunmur. Qarğıdalı toxumunun 
məhsuldarlıq potensialı 550 c/ha-dır. Orta müvəqqəti sort olmasına baxmayaraq, 
gövdəsi və kök sistemi kifayət qədər möhkəmdir və müxtəlif torpaq şəraitinə 
uyğunlaşır. Bitkinin yarpağının keyfiyyəti çox yaxşıdır. Silos üçün əsas və ya köməkçi 
məhsul kimi əkilə bilər. Pioneer markalı silos aşılayıcıları ilə hazırlanan silosların 
həzm qabiliyyəti, enerji və zülal nisbəti kifayət qədər yüksəkdir.

15

DƏNLİ VƏ TEXNİKİ BİTKİLƏR 

Pioneer-P1921 F1
Pioneer Hi-Bred S.A, İsveçrə

Qarğıdalı toxumu

P1921 qarğıdalı toxumu çürümələrə qarşı yüksək müqavimət göstərir. Toxumun 
erkən əkini və gec yığımı mümkündür. Qarğıdalı toxumunun məhsuldarlıq potensialı 
130 s/ha-dır. Müxtəlif xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkən məhsulumuz erkən əkin və 
düzgün qulluq şəraiti təmin edildikdə yüksək məhsuldarlıq verir. Bundan əlavə, 
onun hektolitr çəkisi kifayət qədər yüksəkdir və taxıl quruluşu parlaq, şüşəli və 
narıncı rəngdədir. Kök sistemi güclü olduğu üçün dözümlüdür və yaşıl qalma 
qabiliyyəti çox yüksəkdir. Bütün bunlara əlavə olaraq, yüksək tolerantlığı sayəsində 
sağlam və təmiz məhsul əldə edə bilərsiniz. 782°C çiçəklənmə GDU və 1577°C GDU



16

OTLAQ VƏ YEM BİTKİLƏRİ





Bitki bəsləmə vasitələri
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Torpaq və şumaltı gübrələri

Damlama-suvarma gübrələri



TORPAQ VƏ ŞUMALTI GÜBRƏLƏR
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Karbamid Marka B, SOCAR Carbamide
SOCAR, Azərbaycan

Karbamid ən yüksək (46%) azot tərkibli gübrədir və torpaqda asan həll edilməsi ilə 
seçilir.

Əsasən erkən yaz vaxtı əlavə yemləmələrdə, səpinlə birgə və bütün növ bitkilərin 
vegetasiya dövründə tətbiq edilir. Tərkibində azot yüksək faizdə olduğu üçün 
bitkilərdə yaşıl kütlənin artımına xidmət edir. Beləliklə də, məhsuldarlığa və 
məhsulun keyfiyyətinə effektiv təsir edir.

Gübrəni hektar başına 40 kq qədər verilməsi tövsiyə edilir.



TORPAQ VƏ ŞUMALTI GÜBRƏLƏR
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TORPAQ VƏ ŞUMALTI GÜBRƏLƏR
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Nitroammofos, Minudobreniya
Minudobreniya, Rusiya

Bitki məhsuldarlığını və keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra bilən gübrə 
növüdür. Bitki inkişafı üçün lazım olan azot, fosfor və kaliumun balanslaşdırılmış 
birləşməsini ehtiva edir. Tərkibi 16% azot, 16% fosfor və 16% kaliumdan ibarətdir.

Düzgün istifadə edildikdə, nitroammofos bitkinin xəstəliklərə və zərərvericilərə 
qarşı müqavimətini artıra, kök böyüməsini təşviq edə və ümumi bitki sağlamlığını 
yaxşılaşdıra bilər. Tərəvəz, meyvə və taxıl da daxil olmaqla geniş çeşiddə otlar 
üzərində istifadə edilə bilər.



TORPAQ VƏ ŞUMALTI GÜBRƏLƏR
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Ammofos, Kazfosfat
Kazfosfat, Qazaxıstan

Ammofos gübrəsi əsasən əkin zamanı toxum ilə birlikdə və ya toxum səpinindən 
öncə şumaltına tətbiq edilir. Taxıl və pambıq əkinlərində çox böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Xüsusilə bitkilərin kök sisteminin inkişafına güclü müsbət təsir göstərir ki, 
bu da gələcəkdə bitkinin xəstəliklərə davamlı olması və yaxşı məhsuldarlıq əldə 
etməsi üçün zəruridir.  Kazfosfat ammofos gübrəsinin tərkibində 46% fosfor və 10% 
azot vardır.

Sulfoammofos, Evroxim
Evroxim Traidinq, Rusiya

Sulfoammofos gübrəsi kükürd, azot və fosfor daxil olmaqla, qida maddələrinin 
balanslaşdırılmış qarışığını ehtiva edən yüksək keyfiyyətli gübrədir. Tərkibi 20% 
azot, 20% fosfor, 13.5% kükürddən ibarətdir. Birillik əkinlərdə şum altına və ya 
toxum səpini ilə birgə, çoxillik əkmələrdə fosfor tələbatının qarşılanması məqsədilə 
verilir.

Bu gübrə tərəvəz, meyvə və dənli bitkilər də daxil olmaqla müxtəlif məhsullar üçün 
tətbiq edilir. Bitkini makroelementlərlə təmin etməklə yanaşı yüksək pH göstəricisinə 
malik  torpaqlarda pH səviyyəsinin aşağı salınmasına və tənzimlənməsinə də müsbət 
təsir edir.

Kalium Sulfat, Tessenderlo
Tessenderlo Kerley, Belçika

Tessenderlo kalium sulfat gübrəsi ən keyfiyyətli kalium gübrələrindən biridir. 
Tərkibində 45-50% kalium elementi mövcuddur və  suda çox yaxşı həll olur. 
Şitilliklərdə torpağın əsas hazırlanmasında, şitil qarışıqlarında və əlavə 
yemləmələrdə istifadə olunur. Əlavə olaraq, tərkibində 18% kükürd vardır. Birillik 
əkinlərdə şum altına və ya toxum səpini ilə birgə, çoxillik əkmələrdə kalium 
tələbatının qarşılanması məqsədilə verilir.



SUDA HƏLL OLAN NPK-LAR
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SUDA HƏLL OLAN NPK-LAR
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SUDA HƏLL OLAN NPK-LAR

SAF GÜBRƏLƏR

25

YaraTera Krista K Plus
Yara Suomi Oy, Finlandiya

Yara Tera Krista K Plus 13% azot, 45% kalium tərkibi ilə həm bitkilər üçün enerji 
mənbəyi rolunu oynamaqla yanaşı həm yaşıl kütlənin formalaşmasında iştirak edir, 
həm də meyvə və tərəvəzlərin yetişmə dövründə kalium elementinə olan ehtiyacı 
qarşılayır. Meyvə bağları, kartof və digər tərəvəz sahələrində, pambıqçılıqda, 
qarğıdalı yetişdirilməsinə geniş istifadə edilir.

Heç bir qalıq olmadan suda tez həll olunan incə kristal toz formasındadır. İstər 
damlama-suvarma, istərsə də çiləmə üsulu ilə tətbiq edilə bilər. Kalium eyni 
zamanda kalsium və maqnezium kationlarının bitki tərəfindən mənimsənilməsini 
yaxşılaşdırır.



SAF GÜBRƏLƏR
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Yara Tera  Calcinit
Yara Suomi Oy, Finlandiya

Yara Tera Calsinit gübrələri dünyada qabaqcıl yerlərdə olan yüksək keyfiyyətli 
kalsium nitrat gübrələrindən biridir. Tərkibində 15,5% azot və 26,3% kalsium oksidi 
mövcuddur. Suda sürətli və tam həll olunur, eyni zamanda heç bir çöküntü vermir. 
Yara Tera Calcinit tərkibindəki nitrat azotu bitkilərin birbaşa mənimsəyə bilməsi 
üçün hazır formadadır və bu, sürətli böyümə üçün ideal vasitədir. O, həmçinin 
kalium, kalsium və maqneziumun bitki qəbulunu yaxşılaşdırmağa kömək edir və 
əksər bağçılıq və yüksək qiymətli kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün üstünlük verilən 
azot mənbəyidir.

Yara Tera Calcinit gübrəsini fosfat və ya sulfat tərkibli ehtiyat məhlulları istisna 
olmaqla, bütün suda həll olunan gübrələrlə qarışdıra bilərsiniz. Məhsulun 
spesifikasiyasına 15.5% ümumi N, 14.4% nitrat formasında, 1.1% ammonyak 
formasında azot və 19% kalsium (26.3% CaO) daxildir.



SAF GÜBRƏLƏR
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Yara Tera Krista SOP
Yara Suomi Oy, Finlandiya

Yara Tera Krista SOP məhsullarınız üçün zəngin kalium və kükürd mənbəyidir. Suda 
tam həll olur və heç bir çöküntü buraxmır. Tərkibi 52% kalium, 18% kükürd və 45% 
kükürd oksidindən ibarət olar xlorsuz gübrədir. YaraTera KRISTA SOP ilə 
məhsullarınızın optimal böyümə və məhsuldarlıq üçün lazım olan yüksək keyfiyyətli 
qida maddələrini aldığına əmin ola bilərsiniz.



SAF GÜBRƏLƏR
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Yara Tera Krista MAG
Yara Suomi Oy, Finlandiya

Yara Tera Krista MAG 11% azot, 15% maqnezium oksid tərkibi ilə  bitkiləri azot və 
maqneziumla təmin etmək üçün suda tam şəkildə həll olunan gübrədir. Heç bir 
çöküntü vermədən suda tez həll olunan qranul formasındadır. Bu, onu bütün 
gübrələmə sistemlərində, o cümlədən hidroponika, damlama sistemləri, aşağı 
təzyiqli çiləyicilər və sprey qurğularında istifadə üçün mükəmməl edir.

SAF GÜBRƏLƏR



SAF GÜBRƏLƏR

MİKRO ELEMENTLƏR
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Yara Tera Krista MgS
Yara Suomi Oy, Finlandiya

Yara Tera Krista MgS maqnezium sulfat gübrəsi bitkilərin böyüməsində və 
inkişafında mühüm rol oynayır. Fotosintezdən məsul olan xlorofilin əsas 
komponentlərindən biridir. Yara Tera Krista MgS suda həll olunan maqnezium və 
kükürd gübrəsidir. Bitkilərin böyüməsini və inkişafını dəstəkləmək üçün onları 
asanlıqla əldə edilə bilən maqneziumla təmin edir. Krista MgS-ın yüksək həllolma 
qabiliyyəti bitkilərin qida maddələrini asanlıqla mənimsəməsini təmin edir, nəticədə 
məhsul məhsuldarlığı və keyfiyyət yaxşılaşır. Optimal nəticələr üçün istənilən 
gübrələmə sistemi vasitəsilə Krista MgS tətbiq edə bilərsiniz.



MİKRO ELEMENTLƏR
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MİKRO ELEMENTLƏR
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Balance DF-30
Stoller, Amerika

Tərkibi suda həll olunan bor (B) 1,5%, suda həll olunan molibden (Mo) 0,05%, suda 
həll olunan sink (Zn) 6%, suda həll olunan mis (Cu) 1 %, suda həll olunan manqan 
(Mn) 4%, suda həll olunan dəmir (Fe) 5% elementlərindən ibarətdir. 

Tətbiq üçün tövsiyə olunan məhsullar: 
Yonca, şəkər çuğunduru, ərik, buğda, tütün, fındıq, albalı, xiyar, badam, düyü, alma, 
pomidor, arpa, gavalı, avokado, kivi, lobya, qarpız, qarğıdalı, albalı, soğan, bibər, 
pambıq, brokoli, kahı, fıstıq, üzüm, şaftalı, kələm, badımcan, günəbaxan, qoz, gül 
kələmi, kartof, banan, armud, yerkökü və digərləri.

MİKRO ELEMENTLƏR
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Balancer
Stoller, Amerika

Tərkibi suda həll olunan bor (B) 9%, suda həll olunan Molibden (Mo) 0.05% 
elementlərindən ibarətdir. 

Yetişməyə kömək edir.
Həddindən artıq vegetativ böyüməyə nəzarət edir.
Azotdan səmərəli istifadəni təmin edir.
Məhsuldarlığı və keyfiyyəti artırır.

B-Forge
Stoller, Amerika

Tərkibi suda həll olunan kobalt (Co) 1%, suda həll olunan Molibden (Mo) 1.5% 
elementlərindən ibarətdir.  

Bitkilərin mövsüm ərzində stres şəraitinə dözümlü olmasını təmin edir.
Məhsuldarlığı və keyfiyyəti artırır.



Sett
Stoller, Amerika

Tərkibi suda həll olunan kalsium oksidi (CaO) 12%, suda həll olunan bor (B) 0.5% 
elementlərindən ibrarətdir. 

Məhsulun tərkibindəki kalsium saxaroza kalsiumun bitki tərəfindən ən asan qəbul 
edilən formasıdır.
Kalsium saxaroza çiçəklərdə tozlanmanı artırır.
Tərkibindəki Bor sayəsində kalsium qəbulunu iki qat artırır.
Kalsium və suyun meyvəyə daşınması artırır.
Stresli dövrlərdə qocalma hormonu (etilen) istehsalını azaldır.
Hüceyrə divarını gücləndirir.
Bütün xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı davamlılıq təmin edir.
Meyvə və çiçəklərin tökülməsi azalır.
Acı çürük, göbələk ləkəsi, ucluq ləkəsi kimi problemləri aradan qaldırır.
Meyvələrin rəf ömrünü və bazar keyfiyyətini artırır.

Flower Power
Stoller, Amerika

Tərkibi suda həll olunan bor. (B) 3%, suda həll olunan Molibden (Mo) 0.02% suda həll 
olunan sink (Zn) 4% elementlərindən ibrarətdir. 

İdeal tozlanma şəraitini təmin edir.
Oksinin bitkinin çiçəkləmə orqanlarına çatmasını təmin edir.
Çiçəkləmə zamanı auksinin səviyyəsini eyni səviyyədə saxlayır.
Mayalanmanı artırır.
Daha çox çiçək tutmasını təmin edir.
Daha çox meyvə dəsti verir.
Meyvələrdə fizioloji problemlərin qarşısını alır.
İnkişafı yaxşılaşdırır.

Nitro-Plus 9+B
Stoller, Amerika

Tərkibi suda həll olunan kalsium oksidi (CaO) 12.6%, suda həll olunan bor (B) 0,17% 
elementlərindən ibrarətdir. 

Torpaqdan tətbiq edilən unikal amin azot və kalsium mənbəyidir.
Hib texnologiyası sayəsində hormonal tarazlığı təmin edir və köklənməni təşviq edir.
Tərkibindəki amin azotu bitki tərəfindən qəbul edilir və dərhal proteinə çevrilir.
Buxarlanma və yuyulma nəticəsində torpaqdan uzaqlaşmır.
Stres şəraitində bitkini dəstəkləyir.
Saçaq kök əmələ gəlməsini artırır.
Budaq aralarını qısaldır və yan budaqların əmələ gəlməsini təmin edir.
Bitkinin qocalmasının qarşısını alır və meyvə keyfiyyətini artırır.
Patentli formulası sayəsində duzluluq problemini aradan qaldırmağa kömək edir.

MİKRO ELEMENTLƏR
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Bio Organic
İnci-Agro, Azərbaycan 

Tərkibi orqanik azot (nitrat və ammonium şəklində - bitkilər tərəfindən tam, sürətli 
mənimsənilir) , P2O5 (suda həll olunmuş fosfor), K2O (suda həll olunmuş kalium), 
Humik-fulvik turşular, Mikroelementlər: dəmir, mis, manqan, kalsium, maqnezium, 
sink elementlərindən ibrarətdir. 

“Bio-organic” məhsulu tamamilə orqanik. Üzvi maddələrin fermentasiyası 
nəticəsində əldə edilir, tərkibində heç bir kimyəvi qatqı yoxdur və bitkilərə 
insanlara, heyvanlara və ətrafa heç bir zərərli təsiri yoxdur. Taxılçılıqda, 
pambıqçılıqda, meyvə və tərəvəzlərin yetişdirilməsində aktiv istifadə olunur.

ÜZVİ GÜBRƏLƏR
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K-now
Stoller, Amerika

Tərkibi suda həll olunan kalium oksidi (K20) 30% elementlərindən ibrarətdir. 

Taxıl, qarğıdalı, soya, pambıq, tütün, günəbaxan, yerfındığı, çəltik, yem bitkiləri və s. 
üçün kifayət qədər sudan  200-300 cc/da istifadə edilir. Bitkilər 7-12 yarpaq 
olduqdan sonra tətbiq olunur. 10-14 gün ara ilə təkrarlanır.

Tərəvəzlər pomidor, bibər, badımcan, xiyar, lobya, noxud, qovun, qarpız, balqabaq, 
kahı, çiyələk, gül kələm, ispanaq və s. üçün  kifayət qədər su ilə 200-300 cc/da 
istifadə edilir. İlk meyvə dəsti ilə başlayır. 10-14 gün ara ilə təkrarlanır. Sitrus kimi 
bitkilər üçün kifayət qədər su ilə 200-300 cc/da istifadə edilir. Meyvənin  
formalaşmasından 10-14 gün ara ilə təkrarlanır. Soğan, sarımsaq, kök, kərəviz, 
kartof, şəkər çuğunduru kifayət qədər su ilə 200-300 cc/da istifadə edilir. Kök 
yumruları şişməyə başlayanda (diametri 1 sm-ə çatdıqda), yaşıl hissələr 
püskürdülür. Hər 10-14 gündə təkrarlanır.

Amino Quelant -K Aşağı pH
Bioiberica, İspaniya

Parlaq rəng və daha böyük meyvələr, daha yüksək şəkər miqdarı, erkən inkişaf 
üçün Amino Quelant K-dan istifadə olunur.  

Tərkibi suda həll ola bilən kalium (25%K2O), 1% ümumi azot (N), 1% üzvi azot (N) 
elemenlərindən ibarətdir. pH səviyyəsi 7.0



İnicium
Bioiberica, İspaniya

Tərkibi ümumi üzvi maddə 40% , ümumi azot (N) 5.5% , üzvi azot (N) 4.0%, suda həll 
ola bilən fosfor (P205 ) 5.5% elementlərindən ibarətdir. 

Faydaları: Güclü kök sisteminin inkişafı (köklər və kök telləri).
Transplantasiya zamanı bitki stresini aradan qaldırmağa kömək edir. 
İlkin mərhələlərin inkişafını sürətləndirir.
Tərkibində hormon olmayan tam təbii məhsuldur.
Toxum əkilməsi üçün torpaq şəraiti: 3 ilə 6 ml/L arasında 1-3 tətbiq. 
Transplantasiya: hər 7-15 gündə 10-15 L/ha ilə 2-3 tətbiq.

*Bütün növ bitkilərdə (bağçılıq, meyvə ağacları və cərgə üsulu ilə əkilən bitkilərində) 
istifadə olunur

Equilibrium
Bioiberica, İspaniya

Meyvənin balansı şəkildə yetişməsi üçün sinergetik biostimulyator təsiri var. 
Bitkilərdə fitohormonal tənzimləmənin daha yaxşı olmasını təmin edir. Hüceyrə 
bölünməsi və assimilyasiyaların mobilizasiyası proseslərini optimallaşdırır. Böyüyən 
orqanlara təsir edir, onların fizioloji tarazlığını qoruyur. Üzvi əkinçilikdə istifadə 
üçün təsdiq olunmuşdur.

Tərkibi: Sərbəst amin turşuları 15%, dəniz yosunu ekstraktı (Ascophyllum nodosum) 
10%, algin turşusu 1.5%, manitol 0.5%, ümumi azot (N) 3.5%, üzvi azot (N) 3.0%, suda 
həll ola bilən (K2 0) 2.5%, pH 7.5

Stoller K-HİB
Stoller, Amerika

Tərkibi suda həll olunan kalium-oksidi (K20) 25% Tərkibi ümumi üzvi maddə 40%, 
ümumi azot (N) 5.5%, üzvi azot (N) 4.0%, suda həll ola bilən fosfor (P205 ) 5.5% 
elementlərindən ibarətdir.

Tərkibindəki kalium keyfiyyət və məhsuldarlıq baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Bitkilərdə fermentlərin fəaliyyəti üçün lazımdır.
Fotosintezin həyata keçirilməsinə və fotosintez məhsullarının yarpaqdan meyvəyə 
daşınmasına müsbət təsir göstərir.
Bitkidəki su balansı üçün xüsusilə vacibdir.
Bitkini stres şəraitində davamlı edir və generativ inkişafı təşviq edir.
Meyvə keyfiyyətini və məhsuldarlığını artırır.

ÜZVİ GÜBRƏLƏR
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TORPAQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRİ

Amino Quelant-Ca
Bioiberica, İspaniya

Tərkibi sərbəst amin turşuları 4.6% , suda həll olan kalsium (CaO) 8.0% , ümumi azot 
(N) 4.9% , üzvi azot (N) 0.9% , suda həll olan bor (B) 0.2% , PH 5.2 elementlərindən 
ibarətdir.

İstehlak yerlərini mobil kalsiumla təmin edir.
Kalsium çatışmazlığını aradan qaldırır.
Meyvənin sərtliyini artırır və soyuducuda saxlanma qabiliyyətini yaxşılaşdırır.

ÜZVİ GÜBRƏLƏR
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Terra-Sorb Kompleksi
Bioiberica, İspaniya

Tərkibi sərbəst amin turşuları 20%, ümumi azot (N) 5.5%, üzvi azot (N) 5.0%, 
maqnezium (MgO) 0.8%, suda həll ola bilən bor (B) 1.5%, suda həll ola bilən şelat 
dəmir (Fe) 1.0%, suda həll ola bilən Molibden (Mo) 0.001%, suda həll ola bilən Sink 
(Zn) 0.1%, pH 6.5 elementlərindən ibarətdir.
 
Bitki fotosintez aktivliyini və xlorofil tərkibini artırır.
Kritik vəziyyətlərdə sürətli bərpa etmə.
Tərkibindəki yüksək bor (B) səbəbilə meyvə tutumunu yaxşılaşdırır.
Ən kritik məhsul yetişdirmə dövrlərində biostimulyasiya və qida maddələrinin 
mövcudluğu arasında balansı saxlayır.
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BİTKİ QORUMA 
VASİTƏLƏRİ



HERBİSİDLƏR

Dagro Fins (2.4-D Metylamin)
Deva Agro, Türkiyə

2.4-D Metylamin tərkibli Dagro Fins herbisidi taxıl və qarğıdalı sahələrində birillik 
ikiləpəli alaq otlarına qarşı mübarizədə geniş yayılmış və yüksək effektivliyə malik 
vasitələrdən biridir. Bu maddə zərərli orqanizmlərdə biosintez prosesini 
sürətləndirərək etilen istehsalına, hüceyrənin nəzarətsiz bölünməsinə və bununla 
da damar toxumasının zədələnməsinə səbəb olur.

Yüksək nəticənin əldə edilməsi üçün herbisidin bitkilərin aktiv inkişaf dövrlərində 
istifadəsi tövsiyə olunur. Diqqət edilməli olan növbəti məqam temperaturun 10 
dərəcədən yüksək olduğu zaman tətbiq edilməsidir. Soyuq havalarda istifadə 
tövsiyə olunmur.

Knock-Out (480 q/l Glyphosate-isopropilamin)
Hektaş Ticaret T.A.Ş., Türkiyə

Qlifosat-izopropilamin 480 q/l tərkibli Knock-Out geniş spektrli herbisiddir və 
yarpaqlara tətbiq etməklə alaq otlarına qarşı effektiv mübarizə aparmağa kömək 
edir. Bu təsirli herbisid xüsusilə kənd təsərrüfatı, bağçılıq və çəmənliyə qulluq kimi 
sahələrdə geniş istifadə olunur. Qlifosat-izopropil amin 480 q/l tez-tez ot və bitki 
yarpaqlarında, eləcə də torpaqda alaq otlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün 
istifadə olunur.

Qlifosat-izopropil amin 480 q/l bitki quruluşuna nüfuz edərək bitkinin kök, gövdə 
və yarpaqlarında olan alaq otlarını öldürür. Buna görə də, alaq otlarına qarşı 
effektiv mübarizə aparmaq üçün bütün bitkilərin çiləmə üsulu ilə səpilməsini təmin 
etmək vacibdir.

Astragil (50 q/l Quizalafop-p-ethyl)
Astranova Tarım, Türkiyə 

Quizalafop-p-ethyl tərkibli Astragil herbisidi alaq otlarının 3-6 yarpaqlı və sürətli 
inkişaf göstərdiyi erkən dövrlərində alaq otlarının üzərinə çiləyərək istifadə olunur. 
Mərcimək, pambıq, soya, lobya, pomidor, günabaxan, üzüm, şəkər çuğunduru 
soğan yetişdirilməsində birillik və çoxillik taxıl fəsiləsinə aid olan alaq otlarına qarşı 
tətbiq edilən ən effektiv vasitələrdən biridir.
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HERBİSİDLƏR
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HERBİSİDLƏR

Lena Elf Süper EC (50 q/l Quizalafop-p-ethyl)

Cowboy (240 q/l Clodinafob-propargyl)
Hektaş Ticaret T.A.Ş., Türkiyə

Cladinofob-propargil 240 q/l  tərkibli Cowboy  240 EC herbisidi buğda sahələrində 
alaq otlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün istifadə olunur. Buğdanın üç yarpaq 
mərhələsindən becərmənin sonuna qədər istənilən vaxt tətbiq oluna bilən Cowboy 
240 EC buğda sahələrində qısır yabanı yulaf, buğda, qısaqulaq quşgözü, yumşaq 
qulaqlı quşgözü və tülkü quyruğu kimi zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə 
məqsədilə tətbiq oluna bilər.
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HERBİSİDLƏR

DEFOLYANTLAR

Stomp® Aqua (455 q/l Pendimetalyn)
BASF, Almaniya

Pendimetalin 455 q/l tərkibli Stomp Aqua  herbisidi soğan, kartof və pambıq 
bitkilərində adana çuğunduru, adi yovşan otu, çatal otu, quşəppəyi, quş 
qırxbuğumu, darıcan, tarla anaqallisi, həqiqi şahtərə kimi bir çox zərərvericilərə 
qarşı tətbiq edilir. 
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Mosetam 20 SP (20% Acetamiprid)
Safa Tarım A.Ş., Türkiyə

Acetamiprid 20% tərkibli Mosetam 20 SP müxtəlif məhsullarda geniş spektrli 
həşərat zərərvericilərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün istifadə olunan 
insektisiddir. O, böcəklərin sinir sisteminə təsir edərək onların ölümünə səbəb olan 
neonikotinoidlər adlı kimyəvi maddələr qrupuna aiddir. Tərəvəzlər, alma, armud, 
şaftalı, sitrus meyvələri, düyü, pambıq, tütün, yer fıstığı kimi bitkilərdə ağ milçək  
trips, sarı zolaqlı böcək, meyvə bitləri və tərəvəz bitlərinə qarşı tətbiq edilir. 

20% Asetamipridin istifadəsinin digər faydalarından biri də onun ətraf mühitdə 
nisbətən qısa davamlılığına malik olması və tez parçalanmasıdır. Bu xüsusiyyət 
insektisidin arılar və digər tozlandırıcılar kimi faydalı həşəratlara təsirini minimuma 
endirir.

İNSEKTİSİTLƏR

Mass Plant Forte (20% Acetamiprid)
Sunset Kimya, Türkiyə

Acetamiprid 20% tərkibli Mass Plant Forte herbisidi kartofda kartof böcəyi, 
pomidor, bibərdə (istixana) tütün ağcaqanadı, püstə psilidi, almada yaşil yarpaq 
biti, pambıqda yarpaq bitinə, pambıqda və tütündə isə tütün ağcaqanadına qarşı 
tətbiq edilir.

Avanti (150 q/l İndoxacarb)
Safa Tarım A.Ş., Türkiyə

Indoxacarb xüsusilə tırtıllar və güvələr kimi lepidopteran zərərvericilərə qarşı 
effektivdir və həmçinin böcəklər və bəzi gənə növləri də daxil olmaqla digər 
həşərat zərərvericilərinə qarşı effektivliyini göstərmişdir. Indoxacarb spreylər, 
qranullar və yemlər də daxil olmaqla müxtəlif formulalarda mövcuddur və pambıq, 
qarğıdalı, soya, tərəvəz və meyvələr daxil olmaqla, geniş çeşiddə məhsullarda 
istifadə olunur.

Ümumilikdə, indoxacarb qeyri-hədəf növlər və ətraf mühit üçün riskləri minimuma 
endirməklə yanaşı, mükəmməl zərərvericilərə qarşı mübarizəni təmin edən yüksək 
effektiv və çox yönlü insektisiddir.
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İNSEKTİSİTLƏR

Siperkor 25 EC (25% Cypermethrin)
Koruma Klor Alkali San., Türkiyə

Siperkor 25 EC kənd təsərrüfatında gənə, aphid və böcək kimi zərərvericilərə qarşı 
mübarizədə geniş istifadə olunan güclü insektisiddir. Dənli bitkilər,  qarğıdalı,  şəkər 
çuğunduru,  kartof,  soya,  yonca,  kələm,  xiyar, bibər, pomidor kimi bitkilərdə  
ziyankar bağacıq, mənənə, trips, taxıl zəlicəsi, birələr pambıq sovkası, qarğıdalı 
odlucası gəmirici sovkalar kartof güvəsi, kolorado böcəyi soya meyvəyeyəni, 
çəmən odlucası, yarpaqyeyən  alma çiçəkyeyəni, armud birəsi, yarpaqla qidalanan 
tırtıllar üfünətli ağacovan fitonomus, kələm və ağ turp kəpənəkləri, güvələr, 
sovkalar  ağqanadlı  qarşı istifadə olunur. Tərkibindəki aktiv tərkib həşəratların sinir 
sistemini hədəf alır və məhsulu zərərdən qorumaq üçün təsirli bir həll edir.
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İNSEKTİSİTLƏR

Dagrolint (5% Emamectin benzoate)
Deva Agro Kimya Tarım, Türkiyə

Emamectin benzoate tərkibli Dagrolint insektisidi bibər (istixanada), хiyar 
(istixanada), pomidor, alma  yetişdirilməsində yarpaq qurdu, sovkalar, alma 
meyvəyeyəni, minalayıcı güvələr və s. zərərvericilərə qarşı yüksək təsir gücünə malik 
vasitədir. 

Tətbiqdən qısa müddət sonra sürfələr qidalanmağı dayandırır və iflic olmağa 
başlayır, 3-5 gün ərzində tam ölüm baş verir. Tətbiq sahəsində faydalı orqanizmlər 
üzərində yüksək seçiciliyə malikdir. O, yarpaq toxumalarına nüfuz edir (translaminar 
fəaliyyət) və yarpaq daxilində rezervuar yaradır.

Bitkiyə tez hopduğu üçün tətbiq edildikdən sonra yağıntıdan çox təsirlənmir.

Dingo (40% Dimethoat)
IQC, Mexica

Dimethoat tərkibli Dingo alma, armud, dənli bitkilər, gavalı, üzüm, şəkər çuğunduru, 
yem çuğunduru, kələm, tərəvəz (toxumluq əkin), kartof (toxumluq əkin), tütün, 
ipəkçilik, qarağat, giləmeyvə, yonca (toxumluq əkin) və pambıq bitkilərində alfidlər, 
gənələr və tripslər də daxil olmaqla geniş çeşidli zərərvericilərə qarşı təsirli 
vasitədir. Tarlalarda və bağçılıq bitkilərində, eləcə də yaşayış yerlərində müxtəlif 
zərərvericilərə qarşı mübarizədə geniş istifadə olunan insektisiddir.

Dimetoatın əsas üstünlüklərindən biri onun sürətli hərəkətidir, yəni tətbiq 
edildikdən sonra zərərvericilərə qarşı effektiv mübarizəni təmin edə bilər. O, həm 
də nisbətən tez parçalanır və qida zəncirində daha az toplanma potensialına 
malikdir.
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İNSEKTİSİTLƏR

Fastac® (100 q/l Alpha-cypermethrin) 
BASF, Almaniya

Alfa-sipermetrin 100 q/litr tərkibli Fastac insektisidi badımcan, pomidor, qarğıdalı, 
tütün və qarpız bitkilərində alma iç qurdu, tor qurdu, ziyankar bağacıq, dənli 
bitkilərdə xortumlu böcək, qarğıdalı gövdəsi qurdu, yarpaq birəsi kimi 
zərərvericilərə qarşı tətbiq edilir.

Demond EC 2.5 (25 q/l Deltamethrin)
Safa Tarım A.Ş., Türkiyə

Deltamethrin tərkibli Demond EC 2.5 ağcaqanadlar, milçəklər və gənələr də daxil 
olmaqla bir çox zərərverici həşəratlara qarşı mübarizədə yüksək effektivliyə malik 
geniş spektrli insektisiddir. Dənli bitkilər  qarğıdalı,  kartof,  noxud, soya, mərcimək,  
pomidor,  kələm, yemiş, qarpız kimi bitkilərin yetişdirilməsində zərərvericilərə qarşı 
effektiv vasitədir. 

Deltamethrin həm kənd təsərrüfatında, həm də yaşayış yerlərində geniş istifadə 
olunur. Spreylər, qranullar və tozlar da daxil olmaqla müxtəlif formalarda 
mövcuddur. Digər bir üstünlüyü də onun uzunmüddətli qalıq fəaliyyətidir, yəni 
tətbiq edildikdən sonra bir neçə həftə və ya hətta aylar ərzində zərərvericilərə 
qarşı effektiv mübarizəni təmin edə bilir. Bu, müntəzəm zərərvericilərə qarşı 
mübarizə tədbirlərinin praktiki olmadığı yerlərdə istifadə üçün effektiv seçimdir.

İnsektisid Cyperhard (200 q/l Cypermethrin)
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Dagro Wena (50 q/l Lambda-cyholothrin)
Deva Agro Kimya Tarım San., Türkiyə

Lambda-cyholothrin 5% tərkibli Dagro Wena buğda, arpa, qarğıdalı, soya, noxud, 
xardal, alma, albalı (anaclıq), çiyələk (anaclıq), moruq və qarağat (anaclıq) kimi 
bitkilərdə quş üzümünə qarşı, maya otu, kartof, kələm, pomidor, cavan bağlarda və 
meşə zolaqlarında, eləcə də şəhər parklarında, həmçinin üzüm, yonca, şəkər 
çuğunduru kimi  bitkilərdə taxıl böcəkləri, trips, ziyankar bağacıq, mənənə, milçək, 
trips, gövdə mişarlayıçısı, taxıl zəlicəsi, qarğıdalı odlucası, tor gənəciyi, mənənə, 
raps çiçəkyeyəni, meyvəyeyən, yarpaqbükən, gənə, kolorado böcəyi, kələm 
sovkası, kələm ağ kəpənəyi, kələm güvəsi, birələr, amerika ağ kəpənəyi, uzunburun 
mənənə, birələr və çəyirtkəkimilərə qarşı çox effektivdir.

İNSEKTİSİTLƏR

Alopec EC (18 q/l Abamectin)
Astranova Tarım, Türkiyə

Abamectin tərkibli Alopec fungisidi tarla və bağçılıq təsərrüfatlarında geniş 
spektrli zərərvericilərə qarşı mübarizə aparmaq üçün tətbiq edilən yüksək 
effektivliyə malik  insektisid və mitisiddir. Alopec, hörümçək gənələri, yarpaq 
mədənçiləri və tırtıllar da daxil olmaqla müxtəlif zərərvericilərə qarşı xüsusilə 
təsirlidir. Spreylər, qranullar və yemlər kimi müxtəlif formalarda mövcuddur və 
meyvələr, tərəvəzlər və bəzək bitkiləri də daxil olmaqla geniş çeşiddə məhsullarda 
istifadə olunur.

Torpedo (18 q/l Abamectin)
Hektaş Ticaret T.A.Ş., Türkiyə

Abamectin 18 q/l tərkibli Torpedo insektisid-akarisidi alma, armud, pambıq, 
pomidor, bibər, xiyar, badımcan, çiyələk kimi bir çox bitkidə zərərvericilərə və 
qırmızı hörümçəklərə qarşı yüksək təsir gücünə malik insektisiddir.



FUNGİSİDLƏR

Harvest 25 WP (25% Tebuconazole)
Sunset Kimya A.Ş., Türkiyə

Tebuconazole 25% tərkibli Harvest 25 WP fungisidi armud, pomidor, taxıl, şaftalı 
bitkilərində dəmgil, alternarioz, sarı pas, septorioz, monilioz kimi xəstəliklərə qarşı 
mübarizədə tətbiq edilir. Harvest göbələklərin metabolizmasını pozur. Bitkiyə 
nüfuz edir, yarpaq toxumasında davamlı və homogen şəkildə paylanır. Bu 
xüsusiyyət sayəsində dərmanın tətbiq olunduğu səthlər, həmçinin yeni inkişaf edən 
tumurcuqlar və yarpaqlar uzun müddət infeksiyalardan qorunur. Tebuconazole 
bəzi hallarda profilaktik, müalicəvi və eradikativ xüsusiyyətlərə malikdir. Buna görə 
də xəstəliyin əlamətlərinin yarpaqda görünməyə başladığı dövrdə belə effektiv 
nəzarəti təmin edir.
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Hektaş Bordo (20% Metallik mis)
Hektaş Ticaret T.A.Ş, Türkiyə

20%-lik metallik misə bərabər tərkibi ilə Hektaş Bordo üzüm, pomidor, аlma, şaftalı, 
zeytun kimi bitkilərdə xəstəliklərə qarşı mübarizədə geniş istifadə olunan effektiv 
funqisid və bakterisiddir. Göbələklərin və bakteriyaların hüceyrə divarlarına zərər 
verərək, onların böyüməsinin və yayılmasının qarşısını alır. Bu mis tərkibli qarışıq 
göbələklər, kif və çürüklər kimi məhsullara əhəmiyyətli zərər verə bilən xəstəliklərə 
qarşı xüsusilə təsirlidir, həm də üzvi əkinçilikdə istifadə üçün təsdiqlənmiş vasitədir.

Hektaş Bordonun əsas üstünlüklərindən biri də onun uzunmüddətli effektivliyidir, 
yəni tətbiq edildikdən sonra bir neçə həftə ərzində xəstəliyə effektiv təsir edə bilir. 
O, həmçinin insanlar və heyvanlar ətrafında istifadə üçün nisbətən təhlükəsizdir və 
ətraf mühitin çirklənməsi üçün aşağı risk göstəricisinə malikdir.
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Kingcozeb M-45 (80% Mancozeb)
Sunset Kimya A.Ş, Türkiyə

Mancozeb tərkibli Kingcozeb M-45  fungisidi əsasən tərəvəzlər, meyvə bağları və 
gül bitkilərində daha çox istifadə olunur. Kingcozeb almada qara ləkə və pas 
xəstəliyi, üzümdə ölü kol ve mildiyö xəstəlikləri, soğan, xiyar və pomidorda mildiyö, 
noxudda və lobyada antraknoz, kartof, badımcanda pas və erkən yarpaq yanıqlığı 
xəstəlikləri ilə mübarizədə geniş tətbiq edilir. Tərəvəz şitillərində kök çürüklüyü, 
yemiş və qarpızda antraknoz, buğdada sarı pas, qəhvəyi pas və qara pas 
xəstəliklərinə qarşı effektivdir.



FUNGİSİDLƏR

Charisma 80 WG (80% Kükürd)
Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic. A.Ş.,Türkiyə

80%-lik Kükürd tərkibli Charisma 80 WG fungisidi alma, üzüm, xiyar, pomidor, 
qarağat, qızılgül bitkilərində  gənələr, unlu şeh, odium kimi zərərvericilərə qarşı 
tətbiq edilir. Charisma göbələklərin və gənələrin böyüməsinə maneə törədir, eyni 
zamanda bəzi insektisid xüsusiyyətlərinə də malikdir.

Safa Captan 50 WP (50% Captan)
Safa Tarım A.Ş, Türkiyə

Captan tərkibli Safa Captan 50 WP fungisidi bitkiləri zərərli orqanizmlərdən 
qorumaq üçün istifadə olunan effektiv bitki mühafizə vasitəsidir. Aşağıda adları 
qeyd olunmuş bitkilərdə müxtəlif xəstəliklərə qarşı mübarizədə effektivdir:

Almada, armudda, yapon əzgilində – Qaraləkə;
Gilasda, vişnədə - Çiçək monilyası;
Şaftalı və ərikdə - Çiçək monilyası və yarpaqdeşən;
Sitrus bitkilərində - Qəhvəyi çürük və gövdə yapışqanlığı;
Bağ bitkilərində - Mildiyö, Ölü kol;
Tərəvəz şitillərində - Kök çürüklüyü;
Pomidorda – Mildiyö, yarpaq kifi;
Kahıda, soğanda, kartofda – Mildiyö.
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Story 250 EC (250 q/l Difenoconazole)
Sunset Kimya A.Ş, Türkiyə

Difenokonazol tərkibli Story 250 EC fungisidi kif, pas və yarpaq ləkəsi də daxil 
olmaqla müxtəlif bitki xəstəliklərinə qarşı mübarizədə geniş istifadə olunan effektiv 
bir vasitədir. O, göbələklərin böyüməsinə və yayılmasına maneə törətməklə işləyir, 
geniş spektrli bitki patogenlərinə qarşı effektiv nəzarəti təmin edir. Difenokonazol 
tərkbili spreylər və tozlar müxtəlif formulalarda mövcuddur və meyvələr, 
tərəvəzlər və bəzək bitkiləri də daxil olmaqla müxtəlif məhsullarda göbələk 
xəstəliklərinə qarşı istifadə olunur. 

Erplant 100 EC (100 q/l Penconazole)
Sunset Kimya A.Ş, Türkiyə

Penkanozol tərkibli Erplant 100 EC xiyar, qarağat, üzüm, şaftalı, çiyələk,  gilənar 
(anacılıq), moruq   (anaclıq),  alma, qızılgül, qərənfil  kimi açıq sahə və istixana 
bitkilərində unlu şeh, amerika unlu şehi, oidium, meyvə çürüməsi, kokkomikoz, boz 
çürümə kimi xəstəliklərə qarşı geniş tətbiq edilir. Göbələklərin böyüməsini və 
yayılmasını pozaraq, toz, kif, pas və yarpaq ləkəsi kimi xəstəliklərə qarşı effektiv 
nəzarəti təmin edir. Penkonazolun əsas faydalarından biri onun uzunmüddətli 
effektivliyidir, yəni tətbiq edildikdən sonra bir neçə həftə və ya hətta aylar ərzində 
xəstəliyin effektiv idarəsini təmin edə bilər.

FUNGİSİDLƏR
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Kastoria SC (187 q/l Epoxiconazole + 310 q/l 
Thiophanate-methyl)
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Kənd təsərrüfatı sektoru üzrə Azərbaycanda geniş pərakəndə satış şəbəkəsi ilə 
gubre.az sizə ən yaxın və ən əlçatan ticarət markasıdır. Vaxtınıza və enerjinizə qənaət 
edə, təsərrüfatınıza və ailənizə daha çox vaxt ayırasınız deyə, satış mərkəzlərimizi hər 
gün daha da artırır, hər rayon, hər qəsəbə və kənddə ehtiyacınız olan məhsulların 
satışını təşkil edirik. Əməkdaşlarımız həftənin yeddi günü xidmətinizdədir.

Satış nöqtələrimiz



Satış mərkəzlərimizə gəlməkdə çətinlik çəkən fermerlərimiz üçün ixtisaslaşmış Çağrı 
Mərkəzimiz fəaliyyət göstərir. 828 qısa nömrəsinə zəng etməklə və ya gubre.az 
vebsaytının “Əlaqə” bölməsindən müraciət edərək, bizimlə asanlıqla əlaqə saxlaya, 
şikayət və təkliflərinizi bildirə, eləcə də aqronom xidməti, məhsul çeşidləri ilə bağlı 
məlumat ala, həmçinin, bol çeşiddə toxum, gübrə və bitki mühafizə vasitələri sifariş 
edə bilərsiniz.

Əlaqə



Partnyorlar



Rəhbərin müraciəti
Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Kənd 
Təssərrüfatı sektorunda aparıdığı islahat siyasəti ilə formalaşmış münbit biznes 
mühitinin nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir. Aqrar sahədə yeni subsidiya 
mexanizminin yaradılması haqqında ”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı” isə görülən işləri yeni inkişaf mərhələsinə 
qaldırmışdır.

Şirkətimizin gənc və proqressiv düşüncəli kollektivi öz növbəsində Azərbaycan gübrə 
bazarının inkişaf etdirilməsində fermerlərə innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə dəstək 
olmaq, gübrə məhsullarının daha əlçatan olmasını təmin etmək və yüksək xidmət 
nümayiş etdirərək, müştəri məmnuniyyətinə nail olmaq üçün bütün səylərini bu 
istiqamətdə xərcləyir.

Ölkəmizin böyük kənd təsərrüfatı resursları və istehsal potensialı vardır. Müasir 
texnologiyaların tətbiqi ilə bu imkanlar dəfələrlə artırıla bilər və intensiv metodlarla 
böyük məhsuldarlığa nail olmaq mümkündür. Məhz müasir elmi metodların və qabaqcıl 
ölkələrin təcrübəsinin ölkəmizdə tətbiqi Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkətinin 
hədəfidir. Nəticədə Azərbaycan kəndli və fermerləri daha keyfiyyətli xidmət və məhsul 
əldə etməklə proqressiv məhsuldarlığa nail olacaq. 

Fermerlərimizdən xahiş edirik ki, fermer kartlarını kənar şəxslərə verməsinlər və 
təyinatı üzrə gübrə, pestisid, toxum və s. almaq üçün istifadə etsinlər.
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