
Müasir kənd təsərrüfatında istifadə edilən innovativ – portativ və statsionar  
laboratoriya cihazları 



Portativ laboratoriya cihazları 

Taxıl və pambıq üçün nəmişlik ölçən cihazlar 

Mündəricat 

www.sminagro.com 

Dənli bitkilərin keyfiyyətinə nəzarət  cihazı 



Azot ölçən – LaquaTwin Horiba NO3 

Bitki inkişafı, xlorofil və bitkinin sağlamlığı üçün zəruri olan makro 

elementdir. 

AZOT-un əhəmiyyəti 

Torpağı qələviləşdirir. Nəticədə,  bitkinin vegetativ inkişafı sürətlənir, 

bitkinin torpaqdan bəzi üzvi maddələri (Kalsium və Xlorid) 

mənimsəməsini çətinləşdirir və məhsulun keyfiyyəti aşağı salır. 

Normadan çox olarsa 

Bitkinin vegetativ hissəsinin inkişafı zəifləyir, məhsuldarlıq azalır. 

Normadan az olarsa 

www.sminagro.com 

Bitki qidalandırıcı maddələrin, suyun, 

hüceyrə şirəsinin və torpağın tərkibində 

Azot (NO3) səviyyəsini ölçür. 

 

Rəqəmsal kalibirləşdirmə funksiyalı, su 

keçirməz əl cihazıdır. 

 

Cihaz vasitəsilə 10-12 saniyə ərzində 

yüksək dəqiqliklə yerindəcə ölçmə 

aparmaq və nəticə əldə etmək 

mümkündür. 

 

LaquaTwin Horiba NO3 



Kalsium ölçən – LaquaTwin Horiba Ca2+ 

Məhsulun keyfiyyətinə və bitkinin inkişafına təsir edən ən kritik 

elementlərdən biridir. 

Kalsium-un əhəmiyyəti 

Kalsium çatışmamazlığı məhsulun inkişafında struktur defisiti yardır, 

hansı ki, ağır hallarda çıçəklərdə çürümə və xırda məhsulların məhv 

olmasına gətirib çıxardır. 

Kalsiumum normadan az olması həmçinin sulama ərazilərində 

torpağın strukturunda problem olmasına işarə edir. 

Kalsiumun bitki daxilində mobilliyi zəif olduğu üçün kalsium 

çatışmamazlığı bitkinin gənc hissələrində özünü daha tez biruzə verir. 

 

Normadan az olarsa 

www.sminagro.com 

Bitki qidalandırıcı maddələrin, suyun və 

hüceyrə şirəsinin tərkibində Kalsiumum 

(CA2+) miqdarını ölçür. 

 

Rəqəmsal kalibirləşdirmə funksiyalı, su 

keçirməz əl cihazıdır. 

 

Cihaz vasitəsilə 10-12 saniyə ərzində 

yüksək dəqiqliklə yerindəcə ölçmə 

aparmaq və nəticə əldə etmək 

mümkündür. 

LaquaTwin Horiba Ca2+ 



Kalium ölçən – LaquaTwin Horiba K+ 

Bitkinin sağlamlığı, inkişafı və məhsulun keyfiyyəti üçün zəruri makro 

elementdir.   

Kalium-un əhəmiyyəti 

Məhsulun ölçüsünün kiçik olmasına, bərkliliyi və rənginə mənfi təsir 

edir.  

Məhsulun toplandıqdan sonra tez xarab olur və dadı pisləşir. 

Kalium torpaqda sürətli sovrulduğu üçün, yüngül və məsaməli 

torpaqlar kalsium çatışmamazlığına daha tez-tez məruz qalır.   

 

 

Normadan az olarsa 

Həddindən artıq kalium bitkilərə toksik təsir göstərmir. Lakin bu digər 

qida maddələrinin (xüsusilə azot, kalsium və maqnezium) 

çatşmamazlığına işarə ola bilər. 

Normadan çox olarsa 

www.sminagro.com 

Bitki qidalandırıcı maddələrin, suyun və 

hüceyrə şirəsinin tərkibində Kaliumun 

(K) miqdarını ölçür. 

 

Rəqəmsal kalibirləşdirmə funksiyalı, su 

keçirməz əl cihazıdır. 

 

Cihaz vasitəsilə 10-12 saniyə ərzində 

yüksək dəqiqliklə yerindəcə ölçmə 

aparmaq və nəticə əldə etmək 

mümkündür. 

LaquaTwin Horiba K+ 



Sodiyum ölçən – LaquaTwin Horiba NA+ 

Sodium bitki mineralı deyil və buna görə bitki inkişafı üçün zəruri 

hesab edilmir. 

Sodiyum-un əhəmiyyəti 

Torpaq strukturuna zərər vurur, nəticədə torpağın keçiricilik qabiliyyətini 

zəiflədir və bitkinin inkişafına mane olur.  

Torpağın sodiyum miqdarı "Dəyişdirilə bilən Sodiyum Nisbəti" ilə ölçülür. 

Bu göstərici 10%-dan aşağı olduqdan məqbul hesab edilir. 

Normadan çox olarsa 

Həddindən artıq sodiyum miqdarı həm təbii yolla həm də yüksək 

sodiyumlu su ilə suvarma nəticəsində formalaşa bilər. 

Torpaqda necə əmələ gəlir 

www.sminagro.com 

Bitki qidalandırıcı maddələrin, suyun, 

hüceyrə şirəsinin və torpağın tərkibində 

Sodiyumun (NA) səviyyəsini ölçür. 

 

Rəqəmsal kalibirləşdirmə funksiyalı, su 

keçirməz əl cihazıdır. 

 

Cihaz vasitəsilə 10-12 saniyə ərzində 

yüksək dəqiqliklə yerindəcə ölçmə 

aparmaq və nəticə əldə etmək 

mümkündür. 

LaquaTwin Horiba NA+ 



DİQQƏTİNİZ ÜÇÜN TƏŞƏKKÜR EDİRİK 
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