
Hidrokuler avadanlığının 
üstünlükləri:

Məhsullarınızın 
saxlama 

müddətini artırırıq

Bizimlə əlaqə 
saxlayın: www.agrosystems.az 

• meyvələrin inkişafı və ya yetişməsinin gecikməsinə nail olur; 
• biokimyəvi, mikrobioloji və fiziki proseslərin gedişat sürətini 

azaldır; 
• çəki itkisinin qarşısını alır; 
• fitopatogen bakteriyaların, kif göbələklərinin, mayaların 

inkişafının qarşısını alır; 
• məhsulun qida və bioloji dəyərini qoruyub saxlayır; 
• dad keyfiyyətləri və əmtəə növünü qoruyub saxlayır; 
• məhsulun saxlanma müddətini (növ və cinsdən asılı olaraq) 

bir neçə ayadək uzadır; 
• aqrokulturaları şok dondurma prosesinə hazırlayaraq, bu 

zaman sonrakı emala zaman sərfini azaldır; 
məhsulların daşınması, saxlanması və satışı ilə bağlı itkiləri 
minimuma endirməyə imkan verir.

+994 719 70 00 / +994 444 17 01 
Bakı, Zarifə Əliyeva 22

Komandamıəz artıq 5 ildir ki, kənd təssərüfatı 
sektorunda yaranan problemləri aradan qaldırmaq 

üçün fəaliyyət göstərir.

http://www.agrosystems.az


Niyə məhz biz?

1 illik zəmanət

40%-dək sərfəli

Dövlət proqramına qoşulma imkanı

Tərəvəz və meyvələrin yığılması və onların ilkin soyudulma 
sisteminə yüklənməsi arasında olan zaman kəsiyi soyudulan 

məhsulun keyfiyyətinə mühüm təsir göstərir. Əksər bitkilər üçün 
emalın optimal başlanma vaxtı 1 saatdan 4 saatadək təşkil edir, 
zaman kəsiyinin artdığı halda, məhsulun əhəmiyyətli çəki itkisi, 
faydalı vitaminlər və mikroelementlərin miqdarının azalması, 

patogen orqanizmlərin artması mümkündür.  
Tərəvəz və meyvələrin intensiv soyudulması üçün hidrokuler 
patogen mikroorqanizmlərə və çəki itkisinə qarşı davamlılığı 

artırır. Suya antiseptiklər əlavə edilə bilər. Zəruri su miqdarının 
bərpası üçün buzlu suyun səpilməsi tətbiq edilir, eləcə də mobil 

ilkin soyudulma sistemlərindən istifadə olunur.

Hidrokuler soyuducu kameraya müxtəlif bitkilərin eyni zamanda 
və ya partiyalarla yüklənməsini həyata keçirməyə imkan verir, 

proses istiliyin kənarlaşdırılmasının yüksək sürəti və stabil 
temperatur rejiminin qorunub saxlanması ilə xarakterizə olunur. 
Rejim seçimi yığımdan sonra meyvə-tərəvəz bitkilərinin yetişmə 

və köhnəlmə sürətinə əsaslanır. 
Hidrosoyutma qeyri-üzvi fosforun toplanmasını azaldır, 

protopektinin, boyaq maddələrinin, üzvi turşuların miqdarının 
azalmasını yubadır ki, bu da toxumaların köhnəlməsini gecikdirir. 

Köhnəlmənin (yetişmənin) yubanması prosesi və patogen 
mikroorqanizmlərə qarşı davamlılığın stabilləşdirilməsi istər uzun 

müddət saxlanılan, istərsə də saxlanma müddəti qısa olan 
məhsullar üçün vacibdir. Bu soyudulan məhsulun istehlak 

xassələrini qoruyub saxlamağa imkan verir.

İstehsalın Azərbaycanda olduğuna görə 
müştərilərimizə servis dəstəyini daha 

asan edirik

Yaratdığımız texnoloqiyalar əsasında daha sərfəli 
qiymətə daha yüksək keyfiyyət təklif edirik

Dövlətimiz tərəfindən yerli sahibkarlar üçün 
dəstək proqramı çərçivəsində 40% subsidiyanın 

əldə edilməsinə köməklik göstərəcəyik.

Əlavə məlumat


