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“Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş” 1987 yılında İstanbul’da kurulmuş ve ticaret hayatına bitki yetiştirme grubu 
elemanlarından “Torf” ithalatı ve pazarlaması ile başlamıştır. Devamında gübre ithalat operasyonları ile giderek büyüyen firmamız 
2000 yılında genel merkezini halen faaliyetlerini sürdürmekte olduğu tarımın kalbi Antalya’ya taşımıştır. 

Aynı  yıl içerisinde, gübre alanında dünyanın sayılı firmalarından biri olan SQM firması ile %50 ortaklığa imza atan Doktor Tarsa, bu 
ortaklığı 20 yıl boyunca devam ettirmiş ve 2020 yılı itibariyle kardeş firması Tasaco Tarım tarafından tüm hisseleri SQM’den satın 
alınarak %100 yerli sermayeli bir firma olarak yoluna devam etmektedir.

Şu anda torf’tan vermikulit’e, bitki beslemede konvansiyonel tarım gübrelerinden özel suda eriyebilen gübrelere, kontrollü 
salınan gübrelerden (CRF), inhibitörlü gübrelere, yaprak gübrelerinden iz elementlere, kadar 23.000 m2’si kapalı 24.000 m2’si açık 
olmak üzere toplamda 47.000 m2 alanda, tek vardiyada iki üretim hattı ile yıllık 50.000 MT’u NPK üretimi; 12.000 MT’u sıvı gübre 
üretimi, 29.000 MT’u inhibitörlü gübre üretimi, 13.000 MT’u granül gübre üretimi olarak 104.000 MT üretim kapasitesine sahiptir.
 
30 yılı aşkın ticari hayatı boyunca yaptığı yatırımlar ile kendisini Doktor Tarsa Şirketler Grubu olarak tanımlayan firmamız tarımın 
değişik kollarında, bünyesinde çoğunluğu Ziraat Mühendisi olmak üzere, farklı bölümlerden lisans mezunu 400’ü aşkın personeli 
ile dünya tarımına hizmet vermektedir. 

Doktor Tarsa Şirketler Grubu 2021 yılı itibariyle;

Türkiye’de
 • Doktor Tarsa A.Ş. – NPK, İnhibitörlü Gübre, Granül Gübre ve Sıvı Gübre Üretim Tesisi
 • Tasaco Tarım A.Ş. – Buğday, Çiçek, Yem Bitkileri ve Hububat olmak üzere Tohum Sektörü
 • Doktolab A.Ş. – Tarımsal Analiz Laboratuvarı
 • Plantacote Tarım A.Ş. – Kontrollü Salınım Gübre üretimi ve Bor İşleme Tesisi
Ukrayna’da
 • TerraTarsa LLC –  NPK ve Sıvı Gübre Üretim Tesisi
 • TerraLab – Tarımsal Analiz Laboratuvarı 
Rusya’da 
 • TerraTarsa Don LLC – NPK gübre Satış Operasyonları 
Belçika’da
 • Plantacote N.V. – Kontrollü Salınım Gübre Satış Operasyonları
 • Anorel N.V. – NPK Gübre Satış Operasyonları 
İtalya’da 
 • Prosementi SRL – Yonca ve Yem bitkileri Islah ve Üretim Tesisi

Olmak üzere 5 farklı ülkede 5 adet üretim tesisi ile toplamda 10 işletme ve farklı konumlardaki depoları sayesinde 70’den fazla 
ülkeye tarım hizmeti vermektedir;

Bunun yanında Türkiye’de 2000 üzerinde bayi sayısı ile sadece gübre alanında değil dozaj pompaları ve sera otomasyon sistemleri 
alanında da hizmet veren Doktor Tarsa; Tasaco Tarım A.Ş ile de 1996 yılından günümüze güçlenerek büyümüş, özel sektör olarak 
ilk sertifikalı buğday tohumu üretimine başlamıştır. Bu alanda öncülük yapan, kendi Ar&Ge alt yapısına sahip, ıslah ettiği ekmeklik 
ve makarnalık buğday çeşitleri ile ülkemizin un ve makarna sanayisinde kalite sorununun çözülmesine katkı sağlamak için 25 yıldır 
çalışmalar sürdüren Tasaco, dünya ölçeğinde saygın markalarla yaptığı iş birlikleriyle Türkiye’yi bütün dünyada temsil etmektedir. 
Tarsus, Ilgın ve Hayrabolu tesisleri ile 100.000 dekar üzerinde sözleşmeli üretim ile hububat üretimleri gerçekleştiren ve yıllık 
50.000 mt. sertifikalı buğday tohumu, 16.000 mt. cipslik mısır üretimi ve 66.000 mt. hububat depolama kapasitesi ile tohumculuk 
sektörünü şekillendirirken buğday tohumlarında, çiçek tohumlarında, yem bitkilerinde ve yonca konusunda Türkiye pazarında 
lider, sebze tohumları konusunda da güçlü bir oyuncu konumundadır.

Doktor Tarsa A.Ş. şirket kimliği olarak benimsediği  “Bitkilerin Onayladığı Marka” sloganı ile de sadece üretim yapan bir firma 
olmanın dışına çıkarak, çevreye ve bitkisel üretime karşı duyduğu sorumluluk neticesinde 2 farklı, Ar&Ge laboratuvarı ile yeni ve 
sürdürülebilir ürünler geliştirmekte ve yapılan denemelerden sonra bu ürünleri çiftçilerin kullanımına sunmaktadır.

Kaliteyi ön planda tutan Doktor Tarsa, üretimin her aşamasında kalite güvencesini sağlamak amacı ile 2005 Nisan ayında tam 
donanımlı laboratuvarı Doktolab’ı kurmuştur. Uzman kadroya ve son teknolojiye sahip laboratuvarında TSE / ISO EN 17025 
Standardının gerekliliklerine uygun olarak, üretilen ve satılmakta olan bütün ürünlerin kalite kontrolünün yanında çiftçilerin ve 
üreticilerin daha bilinçli olarak üretim yapması için gerekli olan her türlü toprak, yaprak ve sulama suyu analizlerini de yapmaktadır.

Doktor Tarsa olarak amacımız tarım sektöründe daha bilinçli, çağın gerekliliklerine uygun üretim yapılmasını destekleyerek, en iyi 
ürünleri kullanıma sunmak ve çiftçimizin birim alandan elde ettiği ürün miktarını, kalitesini ve kazancını arttırmaktır.
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technofert Yeni Nesil Özel Gübre Serisi

Üstün, çok amaçlı,
bitki besleme ürünleri

Yüksek Kalite - Yeni Teknoloji

Technofert ürün yelpazesi suda tamamen ve hızlı çözünür, 
yüksek kalitede NPK ve yüksek oranlı, şelatlı mikro 
elementler beraberinde, içerdiği özel katkı maddeleri 
nedeniyle, bitki beslemede daha etkili ve kolay alınabilirlik 
gibi kendine özgü faydaları vardır.
Technofert soğuk, ıslak, alkali şartlarda bitkilerin ek besin 
ihtiyaçlarını geliştirilmiş formulasyonları ile karşılar. İyi bir 
başlangıç, gelişim, erken ve kaliteli ürün elde etmek için 
tasarlanan bir gübredir. Verim ve kaliteyi arttırır. Kolay 
kullanımı ile zaman kazandırır, maliyeti düşürür.

Farklı Hammaddeler

Technofert kristal yapıda bir gübredir ve içeriğindeki 
inorganik asitler sayesinde kuvvetli asidik özelliklere sahiptir. 
Technofert kullanılan programlarda ek asit kullanılmasına 
ve taban gübresi kullanılmasına gerek yoktur. Kristal yapıda 
ve akışkan olması nedeniyle sıvı asitlerle karşılaştırıldığında 
taşıması ve kullanılması kolaydır. Anti-Clogging özellikleri 
sayesinde sulama sistemlerini temiz tutar, tıkanmayı önler, 
su ve gübrenin eşit dağılmasını sağlar.



TECHNOFERT GENESIS
Fosfor alımının zor olduğu bazik topraklarda, soğuk ve ıslak 
şartlarda farklı içeriği sayesinde Technofert kendine özgü 
fosfor (P) kaynakları ile sıradan granül ve suda çözünür 
gübrelere oranla daha kolay alınabilir ve kök gelişimini 
destekler. Damla sulama sistemleri ile uygulanacağı için 
Taban gübresi kullanmaya dolayısıyla aşırı P uygulamalarına 
gerek kalmaz. Çevrecidir, alımı arttırırken kayıpları ve 
ötrofikasyonu azaltır.

TECHNOFERT ADVANCE
Çiçeklenmeyi ve meyve oluşumunu teşvik eden çok amaçlı 
üretken formulasyon bütün bitkiler için uygundur. Meyve 
ağaçları, sera bitkileri, soğanlı bitkiler ya da Potasyum 
alımının sıkıntılı olduğu topraklar için geliştirilmiş özel 
formulasyondur. İlave magnezyum ve kükürt içerir.

TECHNOFERT EOS
Sebze, meyve, yumrulu ve soğanlı bitkilerin üretken 
dönemlerinde meyve verimini, kalitesini ve çevresel stres 
koşullarına karşı bitkinin dayanımını arttırır. Potasyum alımı 
karmaşıktır ve birçok faktörün etkileşimine bağlıdır. Baskın 
etkisi olan toprak ve bitki karakteristiğidir. Üçüncü faktör 
ise uygun gübre ve gübrelemedir. Technofert geliştirilmiş 
formülü ile toprağın mevcut yapısını kısmen değiştirerek 
bitkilerin Potasyum alımını iyileştirir.

TECHNOFERT CATALYST
Çok yıllık bitkiler, sebzeler, meyve ağaçları, açık tarla 
ve örtüaltı için topraklı yetiştiricilikte damla sulama 
sistemiyle uygulanabilen üstün ve farklı formülasyondur. 
Gübreleme programlarında tamamlayıcı olarak ve uygun 
tarla bitkilerinde ve yeşil sebzelerde sezon boyunca tek 
kullanılabilir. İlave magnezyum ve kükürt  içerir.

TECHNOFERT DYNAMIC
Çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu teşvik eden, çok amaçlı, 
özel formulasyon. Bitkilerin her döneminde kullanılabilen 
Azot, Fosfor ve Potasyumu yüksek oranda içeren bir 
gübredir. Bitkilerin zayıf kalması gibi özel durumlarda da 
kullanılabilir.

Technofert pH (250C, 1 /100) EC (250C, 1 /100, mS/cm)

GENESIS 10-38-17+TE

CATALYST 19-6-14+5MgO+3,5S+TE

DYNAMIC 18-17-21+TE

ADVANCE 17-6-25+4MgO+3S+TE

EOS 14-13-30+TE

1,96

2,37

1,93

2,36

2,05

1,36

1,48

1,44

1,28

1,55

!

K- Q
TSE-ISO-EN

9000

Technofert ; gübreleme programlarında, 
düzenli kullanım sayesinde taban gübrelemesine 
gerek kalmaz ve daha kolay bir gübreleme ile 
profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Technofert; 
bazik toprak, sulama suyu ve çevresel faktörlere 
bağlı stres koşullarında, optimum bitki besin 
elementleri sunar.

Technofert ; DRT kalite güvencesi altındadır. 
Satışa sunulan her ürün Avrupa Topluluğu 
Gübre Yönetmeliği ölçütlerine uygundur. DRT, 
TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesi sahibidir. Uluslararası kalite ölçütlerine 
uygundur.

Technofert ; fideliklerde ve yaprak 
gübrelemesinde kullanılması halinde mutlaka 
solüsyonun pH’ını kontrol ediniz ve profesyonel 
yardım alınız. Topraksız yetiştiricilik için uygun 
değildir. Daha fazla bilgi için lütfen bölge 
dağıtıcılarımıza veya DRT ofislerine başvurunuz.

Technofert ; özel hammaddelerden üretilmiştir, 
yüksek çözünürlüktedir. Toprak ve sulama suyunu 
fertigasyon boyunca uygun hale getirmesi 
nedeniyle etkin alım, verim, kalite ve erkencilik 
sağlar.

   

DYNAMIC 18-17-21+TE

EOS 14-13-30+TE

ADVANCE 17-06-25+4MgO+3S+TE

CATALYST 19-06-14+5MgO+3,5S+TE

GENESIS 10-38-17+TE

Ürün Adı Toplam
Azot

(NO3-N) (NH4-N) (NH2-N) Fosfor
(P2O5)

Potasyum
(K2O)

Kükürt
(S)

Bakır (Cu)
EDTA

Demir (Fe)
EDTA-DTPA

Mangan (Mn)
EDTA

Çinko (Zn)
EDTA

Magnezyum Oksit
(MgO)

Kükürt Trioksit
(SO3)

10

19

18

17

14

3

10,4

6,1

7,3

9

-

6,3

-

-

-

7

2,3

11,9

9,7

5

38

6

17

6

13

17

14

21

25

30

-

5

-

4

-

-

8,75

-

7,5

-

-

3,5

-

3

-

100ppm

100ppm

100ppm

100ppm

100ppm

1500ppm

1500ppm

1500ppm

1500ppm

1500ppm

300ppm

300ppm

300ppm

300ppm

300ppm

300ppm

300ppm

300ppm

300ppm

300ppm

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 300-1200 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre 
bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.

Üretici firma formulasyonları ve tasarımları zaman içerisinde geliştirme ve değiştirme hakkına sahiptir.
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RAKAMLARIN DEĞİL,
BİTKİNİN KENDİ DENGESİ

Nutriflex’in bitkiye özel formülasyonları sayesinde bitkide 
besin elementi noksanlığı, toprakta tuz birikimi görülmez. 
Sezon boyunca problemsiz gübreleme, yüksek verim.

HERŞEY BİR ARADA
(TÜM İHTİYAÇLAR BİR PAKETTE)

Nutriflex bitki için gerekli makro-mikro besin elementlerini 
uygun oranlarda içerir.

GÜVENİLİR

Nutriflex tasarlandığı bitki çeşitlerinin tüm gelişme 
dönemleri boyunca güvenle kullanılabilir.

KALİTELİ HAMMADDELERDEN

Nutriflex klor, sodyum ve diğer ağır metaller gibi bitkiye 
zararlı hiçbir madde içermez.

EDDHA

Metalik iz elementler EDTA şelatlı,
fakat demir (Fe), yüksek pH’lı topraklarda da bitki tarafından 
daha iyi alınabilmesi için EDDHA şelatlıdır.

Her bitkiye özel seri



DOZ HESABI KOLAY
Nutriflex her türlü gübre dozlama yönteminde çok kolay 
hesaplanabilen makro ve mikro element katkılı doğru ve dengeli 
gübreleme imkanı sağlar.

SEZON BOYUNCA DENGELİ GÜBRELEME
Damla sulama ile yetiştirilen bitkilerin kök alanı oldukça sınırlıdır. 
Başarıya ulaşabilmek için damlama ile ıslatılabilen bu sınırlı alanın 
gübrelemesi çok dikkatli yapılmalıdır.
Nutriflex üretiminde besin değeri yüksek  saf hammaddeler 
kullanılmıştır. Hızla tüketen, sık gübrelenen bitkiler için Nitrat 
azotu uygundur. Çünkü bitkinin Kalsiyum ve Magnezyum alımı 
kolaylaşır, toprak sıcaklığı yüksek olduğunda köklerin strese 
girmeleri önlenir, buharlaşma yoluyla azot kaybı olmaz.
Nutriflex’ te suda eriyebilen ancak bitkinin kullanmadığı dolayısı ile 

kök çevresinde kalıp tuzluluk oluşturan klor, aşırı sülfat vb. yoktur. 
Sezon boyunca hatasız, problemsiz yüksek verimi hedef alan 
gübreleme yapılabilir.
Bitkinin kolayca faydalanabilmesi için metalik iz elementler EDTA 
şelatlıdır. Yüksek pH’ lı su ve topraklarda dahi etkili olması için 
demir (Fe) özellikle en kuvvetli formda EDDHA şelatlıdır. 
Alışılagelmiş NPK gübre formülasyonları çok çeşitlidir ve bitkinin 
ihtiyacını karşılamak için hemen hepsi denenir.
Nutriflex’in mantığı ise bitkinin tüm yetiştirme sezonu boyunca 
sınırlı kök alanında uygun besin ortamı sağlayabilecek ideal 
bir gübreleme esasına dayanır. Bu amaçla özel bir ürün için 
hazırlanmış Nutriflex formülasyonu tüm sezon boyunca bitki 
ihtiyacını karşılar.
Gerektiğinde Mono Potasyum Fosfat (MKP), Potasyum Nitrat 
(KNO3), Kalsiyum Nitrat (CaNO3) vb., saf gübrelerle desteklenebilir.

ÜRE İÇERMEZ
Nutriflex optimum katyon (Ca+2, Mg+2) alınımı ve azot kullanımını 
kolaylaştırması için yüksek miktarda nitrat azotu içerir.

SUDA HIZLA VE TAMAMEN ÇÖZÜNÜR
Nutriflex suda tamamen hızla çözünen ince öğütülmüş akıcı kristal-
toz yapıdadır.

TUZLANMA PROBLEMİ YOK
Düşük EC değeri, gereksiz tuz elementleri içermemesi sayesinde tuzlu 
su ve topraklarda da başarı ile kullanılır.

NUTRIFLEX NEDİR?
Nutriflex toprakta yetiştirilen ve bir seferde değil, uzun süre hasat 
edilen sebze, meyve ve kesme çiçeklerin beslenmesi için özel olarak 
hazırlanmış suda tamamen eriyebilen NPK gübre serisidir.
Nutriflex serisinde çeşitli ürün grupları için özel olarak çalışılmış 
formülasyonlar mevcuttur. Her bir formülasyon bitki ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılamak üzere hazırlanmıştır.

Damla Sulama ile Gübrelemede Eski Mantık

Başlangıç Gelişme

N
P
K
Bitkinin
İhtiyacı

Çiçeklenme Meyve

45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

Domates Bitkisinde Besin Tüketimi
Potasyum Fosfor Azot

2 3 4 5 6 7 8
Ay
(Source: Dominguez,1993)

N-Toplam
N-NO3

N-NH4

N-NH2

Р2O5

К2O
МgО
В
Cu(EDTA)
Fe(EDDHA)
Mn(EDTA)
Mo
Zn(EDTA)

Besin 
Elementi 
İçerikleri % ( T )

15-8-25+3 MgO+TE
( C )

17-7-21+3 MgO+TE

Formülasyon
 ( B )

11-5-38+2,3 MgO+TE

15
10
5
0
8

25
3

0.03
0.004
0.20
0.25

0.004
0.05

17
10.2
6.8
0
7

21
3

0.04
0.006
0.20
0.25

0.007
0.04

( S )
14-7-26+3,2 MgO+TE

14
9.2
4.8
0
7

26
3.2

0.05
0.01
0.15
0.25

0.004
0.05

 ( F )
18-6-19+3 MgO+TE

18
10.5
7.5
0
6

19
3

0.04
0.006
0.20
0.02

0.007
0.03

11
10
1
0
5

38
2.3

0.02
0

0.12
0.24

0.001
0.02

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi 
olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.  Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı  arayınız.

Üretici firma formulasyonları ve tasarımları zaman içerisinde geliştirme ve değiştirme hakkına sahiptir.
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Konsantre – Yüksek Etkili;
Plantafert sulama sistemleri ile toprak uygulamaları ve yaprak 
uygulamaları için formüle edilmiş, zengin içerikli ve çok amaçlı jel 
bir gübredir.

•	 İçeriğindeki	bitki	besleyiciler	FAN (Formulated    
Advanced Nutrients =  Geliştirilmiş Formülasyonlu   
Bitki Besin Elementleri) ile zenginleştirilmiştir.
•	 Bitkilerin	stres	dönemlerinde	dış	şartlara	karşı
 toleransını arttırmaya, sağlıklı beslenme ile stres
 koşullarının üstesinden gelmesine yardımcı olur.
 Örnek: Kuraklık, geçici yüksek taban suyu, su baskınları,   
kök hasarları vb.
•	 Stres	altındaki	bitkiye	destek	sağlar,	hastalık	dayanımını		 	
artırmada etkilidir.
•	 Azaltılmış	E.C.	değeri	ile	yüksek	E.C.	ye	hassas	bitkilerde		 	
kullanım kolaylığı sağlar. Tuzluluk problemi olan    
topraklarda diğer gübrelere göre daha avantajlı kullanım   
imkanı verir.
•	 Kullanımı	kolay:
 - Karışımı kolaydır. 

 - Yüksek konsantrasyonlu bir gübre olmasına rağmen   
     daha akıcıdır.
 - Bitkiler ve uygulama yapan kişiler için daha güvenlidir. 
•	 İçeriğindeki	yüksek	kalite	şelatlar	sayesinde	bitkiler	
 tarafından emilimi yüksektir. Bu sayede özellikle mikro   
 element eksikliklerinin giderilmesine ve eksikliklerin   
 oluşmasının engellemesine yardımcı olur *.

Plantafert gübresinde kullanılan yenilikçi ve önemli bir 
üretim yöntemidir. FAN ile üretilen Plantafert kök gelişimini 
ve bitkinin kuvvetli olmasını teşvik eder, bitki besinlerinin 
alımını artırmaya yardımcı olur. Stres altındaki bitkinin yeniden 
büyümesi için bitkiye destek sağlar ve bitkinin strese karşı 
dayanımını artırmada etkilidir *.

* Düzenli Plantafert kullanımı ile.



Plantafert Jel Gübre
Süspansiyon Konsantre Jel NPK 17-16-14+TE
Toplam Makro Elementler Oranı  w/w :   47 %
Toplam Mikro Elementler Oranı w/w :   0,260 % + FAN

Üretimden sonraki
1. ay

Üretimden sonraki 9. ay :
Kullanmadan önce iyice karıştırınız !

Kullanmadan önce iyice karıştırınız!

Plantafert 
17 – 16 – 14 + TE
Bitkinin her döneminde kullanılabilen yüksek konsantrasyonlu 
Jel NPK gübresidir. İçeriğindeki azot, fosfor ve potasyumun 
yanında, FAN (Formulated Advanced Nutrients = Geliştirilmiş 
Formülasyonlu Bitki Besin Elementleri) ile bitkilerin karşılaştığı 
biyotik ve abiyotik stres faktörlerinde olumsuz koşulların atlatılması 
için bitkiyi teşvik eder ve bitkinin sağlıklı kalmasını destekler. Kök 
gelişimine yardımcı olarak bitkinin kök yoğunluğunun artırmasına 
katkı sağlar *. Dengeli NPK oranı ile her bitki için kullanılabilir.

Plantafert
19 – 6 – 20 +2MgO + TE
Yüksek konsantrasyonlu Jel NPK gübresi Plantafert 
19-6-20+2MgO+TE içerdiği ekstra magnezyum ile kontrollü bir 
vejetatif büyümeyi teşvik eder. İçeriğindeki azot ve potasyum 
dengesiyle meyve büyütme ve vejetatif aksamı geliştirmeye katkı 
sağlar.  Ayrıca içinde bulunan fosfor, hücre bölünmesinin artmasına 
yardımcı olur. Geniş yapraklı bitkilerde tüm sezon boyunca 
kullanıma uygundur. Kontrollü bir büyüme istenilen her bitkide 
tercih edilebilir bir üründür. Ayrıca FAN (Formulated Advanced 
Nutrients = Geliştirilmiş Formülasyonlu Bitki Besin Elementleri) ile 
kontrollü bir büyüme ve meyve gelişimini teşvik eder.

Plantafert
10 – 30 – 10 + TE
Yüksek Fosfor içerikli Jel NPK gübresi Plantafert 10-30-10+TE, 
azot ve potasyumun yanında yüksek Fosfor sayesinde bitkinin 
ihtiyacı olan enerjiyi ve kök gelişimini teşvik eder. Yeterli Fosfor 
sağlandığında bitkilerin çiçeklenmesine yardımcı olur. FAN 
(Formulated Advanced Nutrients = Geliştirilmiş Formülasyonlu 
Bitki Besin Elementleri) üretim yöntemi nedeniyle kontrollü 
bir büyüme sağlar, yüksek Fosfor, Azot, Potasyum ve şelatlı iz 
elementleri sayesinde büyümeyi ve köklenmeyi destekler. Ayrıca 
olgunlaşma döneminde bitkinin çekirdek oluşturmasına katkıda 
bulunur. 

Sıradan Sıvı Gübre
NPK Solüsyonu
Toplam Makro Elementler Oranı w/w :   16 %
Toplam Mikro Elementler Oranı w/w :   0,085 %
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19-6-20+2MgO+TE
Güçlü Bitki, Bol Hasat...

Azot/Potasyum oranı 1/1 olan bu formulasyon, hasat 
döneminde zayıf giden bitkileri beslemek için kullanılır. 
Örneğin soğuk dönemlerde biber, hıyar bitkisinin yeşil 
aksamının güçlenmesini sağlar. Yaprağı yenen sebzelerde 
tüm sezon boyunca kullanılabilir.

20-20-20+TE

Her Dönem...
Bitkinin her döneminde kullanılabilir, azot, fosfor ve 
potasyum ihtiyacını karşılar. İleri dönemlerinde  de bol 
çiçek açan bitkilerde kullanılması gereken standart bir 
formulasyondur. Üre azotu içeren bir gübredir.

18-18-18+TE

Çok Amaçlı...
Bitkinin genç dönemlerinde kullanılan ancak ileri 
dönemlerde de özellikle bol çiçek açması gereken bitkilere 
uygulanan standart, çok amaçlı bir formulasyondur. Azot, 
fosfor ve potasyumu eşit oranlarda içerir. Zayıf bitkiler için 
acil durumlarda veya köklerinde sorun olan bitkilerde 
kullanılır.

12-48-6+TE

İlk Dönem ve Takviye...
Fosfor ağırlıklı bu formulasyon bitkinin ilk dönemlerinde 
fosfor ihtiyacını gidermek için uygulanır. Kök gelişimini 
teşvik eder, bitkilerin fosforu depoladığı genç devrelerinde 
bol miktarda fosfor sağlayarak bitkiyi çiçeklendirir. İleri 
dönemlerde ise bitkide çekirdek olgunlaşması için 
gereklidir.

15-5-35+TE

Hem Meyve, Hem Bitki...
Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren 
uygulanan potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini 
teşvik eder, çatlamayı önler, sert ve dolgun meyve 
oluşturduğu gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da 
ihtiva eder.

%100 suda eriyebilir Tıkanma riski yok
Yüksek nitrat azotu Kolay-hızlı alınabilir azot
Düşük amonyum azotu Daha iyi kalsiyum ve magnezyum alımı,
  Daha iyi kök gelişimi
Dengelenmiş sülfat Tuz birikimi ve tuzluluk oluşumu riski yok.
Şelatlı mikro elementler Yüksek mikro element içeriği,
  Uygun oranlarda,
  Demir, Bor, Çinko, Mangan, Molibden,  
  Bakır, Metalik iz elementler tamamen  
  şelatlı, Kolayca alınabilir formda.

Özellikler Açıklama

N-Toplam
N-NO3

N-NH4

N-NH2

Р2O5

К2O
МgО
В
Cu(EDTA)
Fe(EDTA)
Mn(EDTA)
Mo
Zn(EDTA)

Besin 
Elementi 
İçerikleri % 12-48-6 20-20-20

Formülasyon

18-18-18 19-06-20+2MgO 15-05-35 10-10-40

12
1.8

10.2
0

48
6
0

0.02
0.02
0.08
0.03

0.002
0.03

20
5.3
3.4

11.3
20
20
0

0.02
0.02
0.08
0.03

0.002
0.03

18
9.3
8.7
0

18
18
0

0.02
0.02
0.08
0.03

0.002
0.03

19
11
8
0
6

20
2

0.02
0.02
0.08
0.03

0.002
0.03

15
11.5
3.5
0
5

35
0

0.02
0.02
0.08
0.03

0.002
0.03

10
8.7
1.3
0

10
40
0

0.02
0.02
0.08
0.03

0.002
0.03

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan 
kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.  Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı  arayınız.
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MAP
Mono Amonyum Fosfat

12-61-0
Bitkide sağlıklı yeşil aksam oluşumunu köklenme ve 
çiçeklenmeyi teşvik eder. Bitkilerin fosfor ihtiyacı yüksek 
olan erken dönemlerinde uygulanır.

MAGNIT
Magnezyum Nitrat

10-0-0+16MgO
Alkali topraklar için en ideal Mg kaynağı. Potasyum ve 
Amonyum Mg alımını önleyici etkisine karşılık Nitratın 
kolaylaştırıcı gücü ile Mg eksikliğini kısa sürede telafi eder. 
Magnezyum bitkilerde klorofil sentezlenmesinde esas 
rol oynadığı gibi çeşitli fizyolojik olaylara da yardımcıdır. 
Magnezyum Nitrat yapraktan kolayca emilir, yapraktan 
uygulama için idealdir. Kalsiyum Nitrat ile karıştırılabilir. 

CALMAG
Kalsiyum Magnezyum Nitrat

13-0-0+6MgO+16,5CaO
Kalsiyum ve magnezyum bitkinin kolayca alabileceği 
formda bir arada! Gübreleme programlarında kolaylık 
sağlayan iki makro elementi birden içeren bir gübredir.  
Kalsiyum alımını kolaylaştırır. Diğer gübrelerle karıştırılmaz.

ÜRE FOSFAT

17-44-0
Suda tamamen eriyebilen fosfor ağırlıklı gübre. Asit 
özelliktedir. Gübre karışımlarında pH düzenleyici olarak özel 
bir yeri vardır. Kök bölgesindeki pH’yı düşürerek alınamayan 
diğer elementlerin bitkiye alımını sağlar. Güçlü bir fosfor 
kaynağıdır.

SOP
Potasyum Sülfat

0-0-51 + 18S
Güçlü potasyum kaynağı! Suda tamamen eriyebilir. Damla 
sulama sistemleri ile rahatlıkla kullanılabilir. Potasyumun 
meyve kalitesine olumlu etkileri tartışılmaz. Potasyum 
Sülfatın yapraktan uygulanması tercih edilmez. Meyve 
kızarma döneminde uygulanır. Meyve dolgunluğunu ve 
rengini artırır.

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi 
olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.  Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı  arayınız.

N-Toplam
N-NO3

N-NH4

N-NH2

Р2O5

К2O
МgО
CaO
S

Besin 
Elementi 
İçerikleri %  MAP Potasyum Sülfat

Formülasyon

Magnezyum Nitrat CalMag Üre Fosfat

12
0

12
0

61
0
0
0
0

0
0
0
0
0

51
0
0

18

10
10
0
0
0
0

16
0
0

13
13
0
0
0
0
6

16.5
0

17
0
0

17
44
0
0
0
0
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Nutribella Foliar Urea, azot içeriği (N-NH2) olan ve 
bileşimindeki amin formundaki biüretin %0,25’den düşük 
olduğu özellikle biürete duyarlı bitki yetiştiriciliğinde 
kullanılan bir yaprak gübresidir. 

Nutribella Foliar Urea özellikle aşağıdaki bitkiler için 
geliştirilmiştir:

•	Narenciye	Türleri	(portakal,	limon,	mandarin	vb.)
•	Kesme	Çiçek	(gerbera,	karanfil)
•	Çilek
•	Pamuk
•	Zeytin

Uygulama zamanı

Narenciyelerde: Çiçeklenme öncesi ve sonrasında 
1000gr/100lt su ile, 2 uygulama.
Sera Sebzelerinde: Gereksinim duyulan bütün 
dönemlerde 500gr/100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
Kesme Çiçeklerde: Dikimden sonra kardeşlenmeyi ve pinç 
uygulamasını takiben 500gr/100lt su ile
Çilek: 500gr/100lt su ile
Meyve ağaçları: 1000gr/100lt su ile, 1 uygulama, gerekirse 
ek uygulamalar yapılabilir.

Bunların haricinde kökten azot verilemediği veya bitki 
tarafından alınamadığı durumlarda; yapraktan yüksek 
azot yüklemesi yapılmak istenen her bitkide kullanılabilir. 
İstenilirse topraktan da uygulanabilir.

İçerik:  w/w
Üre Azotu %46
Biüre %0.25 (max.)

Kültür bitkilerinde yapraktan yüksek dozlarda azot verilmesi 
istendiği takdirde bunun tercihen amin azotu olması istenir. 
Bu kaynak da üredir.
Biüret, ürenin üretimi sırasında oluşan bir yan ürün olup, 
bitkilerde toksisitenin ana nedeni olan maddedir. Taban 
gübresi olarak kullanılan normal ürede biüret oranı %1-2 
civarındadır. Bu oranda biüret içeren ürenin yapraklara 
%1’lik pülverizasyonu halinde bitkilerde fitotoksisite 
meydana gelir. Düşük doz uygulaması halinde ise 
bitkilerin özel durumlarda ihtiyaç duydukları yüksek azot 
oranlarını veremeyiz. Dolayısıyla yaprak gübresi olarak üre 
kullanacaksak, ve ayrıca hızlı ve yüksek dozda azot yüklemesi 
yapmak istiyorsak kullanılan ürede biüret oranının %0,3’ün 
altında olması gerekir. Nutribella Foliar Urea’da bu oran 
%0,25’in altındadır.
Nutribella Foliar Urea özel üretim prosesi ve düşük biüret 
içeriği ile azot gereksiniminin yüksek olduğu dönemlerde 
uygulanacak bazı bitkilerde %1,5 dozunda dahi yaprak 
gübrelemesi yapma olanağı sağlar.

FOLIAR UREA
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16-8-24+2MgO+TE
Potasyum ağırlıklı  bir formulasyondur. Bol verim ve kaliteli ürün 
için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini tamamladığı dönemden 
itibaren kullanılır. İçerdiği magnezyum ile noksanlık görülen 
yerlerde daha iyi verim alınmasını sağlar. Meyvenin irileşmesini, 
dolgun ve sert olmasını, iyi renklenmesini dolayısı ile tamamen 
kaliteli meyveyi hedef alan bir gübredir. Hasat sonuna kadar 
kullanılır.

15-05-30+TE
Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren uygulanan 
potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini teşvik eder, 
çatlamayı önler, sert ve dolgun meyve yetiştirildiği gibi bitkinin 
gelişmesi için gereken azotu da ihtiva eder.

13-40-13+TE
Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde ve 
fosfor ihtiyacını gidermek için uygulanır. Kök gelişimini teşvik 
eder, bitkilerin fosforu depoladığı genç devrelerinde bol miktarda 
fosfor sağlayarak bitkiyi çiçeklendirir. İleri dönemlerde ise bitkide 
çekirdek olgunlaşması için aşırı fosfor tüketimini destekler.

18-18-18+TE
Bitkinin genç dönemlerinde kullanılan, ileri dönemlerde de 
özellikle bol çiçek açması gereken bitkilerde ihtiyacı karşılayan 
standart bir formulasyondur. Azot, fosfor ve potasyumu eşit 
oranlarda içerir. İz element katkısı ile düzenli uygulandığında 
bitkilerin iz element ihtiyacını karşılar. Özellikle soğuk dönemde 
zayıf tepe sürgünü olmasını önler.

N-Toplam
N-NO3

N-NH4

N-NH2

Р2O5

К2O
МgО
В
Cu(EDTA)
Fe(EDTA)
Mn(EDTA)
Mo
Zn(EDTA)

Besin 
Elementi 
İçerikleri % 13-40-13 18-18-18

Formülasyon

16-08-24+2MgO 15-5-30

13
4.6
8.4
0

40
13
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

18
9.2
8.8
0

18
18
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

16
9.4
6.6
0
8

24
2

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

15
9.6
5.4
0
5

30
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu 
konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.  Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı  arayınız.
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15-30-15+TE
Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde 
kök gelişimini teşvik etmesi, genç dönemlerinde fosforu 
depolaması, çiçek döneminde ise sağlıklı çiçek oluşması 
için kullanılır. Mikro element içeriği ile düzenli kullanımda 
bitkilerin mikro element ihtiyacını karşılar.

18-18-18+TE
Bitkinin genç dönemlerinde kullanılan, ileri dönemlerde 
de özellikle bol çiçek açması gereken bitkilerde ihtiyacı 
karşılayan standart bir formulasyondur. Azot, fosfor ve 
potasyumu eşit oranlarda içerir. İz element katkısı ile 
düzenli uygulandığında bitkilerin iz element ihtiyacını 
karşılar. Özellikle soğuk dönemde zayıf tepe sürgünü 
olmasını önler.

20-20+20+TE
Bitkinin her döneminde kullanılabilen, azot, fosfor 
ve potasyum ihtiyacını eşit oranda karşılayan ve ileri 
dönemlerinde bol çiçek açması gereken bitkilerde 
uygulanması gereken standart bir formulasyondur. Üre 
azotu içeren bir gübredir. Ayrıca zayıf ve köklerinde sorun 
olan bitkilerde uygulanabilir.

16-8-24+2MgO+TE
Yüksek oranda potasyum içeren bir formulasyondur. Bol 
verim ve kaliteli ürün için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini 
tamamladığı zamandan itibaren kullanılır. Meyvenin 
irileşmesini, dolgun ve sert olmasını, iyi renklenmesini 
dolayısı ile tamamen kaliteli meyveyi hedef alan bir 
gübredir. Hasat sonuna kadar kullanılır.

15-05-30+TE
Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren 
uygulanan potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini 
teşvik eder, çatlamayı önler, sert ve dolgun meyve 
yetiştirildiği gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da 
ihtiva eder. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

10-05-40+TE
Potasyum ihtiyacının arttığı ve meyvelerin büyümeye 
başladığı dönemden itibaren uygulanan potasyum ağırlıklı 
bir gübredir. Yüksek potasyum, düşük azot ve fosfor içerir. 
Meyve gelişimini teşvik eder, çatlamayı önler, sert ve dolgun 
sebze ve meyve yetiştirilmesini sağlar.  Uygun donemde 
bitkinin gelişmesi icin gereken azot, fosfor,potasyum ve iz 
elementleri sağlar.

20-10-20+TE
Kesme çiçekler, yeşil yapraklı sebzelerde sezon boyunca, 
meyve bahçelerinde çiçeklenme sonrasında, yumrulu 
bitkilerde yumru gelişimi başlangıcında kullanılabilir. 
Soğuk dönemlerde biber, hıyar bitkisinin yeşil aksamının 
güçlenmesini sağlar.

N-Toplam
N-NO3

N-NH4

N-NH2

Р2O5

К2O
МgО
В
Cu(EDTA)
Fe(EDTA)
Mn(EDTA)
Mo
Zn(EDTA)

Besin 
Elementi 
İçerikleri % 15-30-15  18-18-18

Formülasyon

20-20-20 16-08-24+2MgO 15-5-30 10-5-40 20-10-20

15
4.4
8.3
2.3
30
15
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

18
9.3
8.7
0

18
18
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

20
5.3
3.4

11.3
20
20
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

16
9.4
6.6
0
8

24
2

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

15
8.5
4.5
2
5

30
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

10
7.8
2.2
0
5

40
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

20
11.3
8.7
0

10
20
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu 
konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.  Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı  arayınız.
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15 - 30 - 15 + TE
Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde 
kök gelişimini teşvik etmesi, genç dönemlerinde fosforu 
depolaması, çiçek döneminde ise sağlıklı çiçek oluşması 
için kullanılır.

18 - 18 - 18 + TE
Bitkinin her döneminde kullanılabilen, azot, fosfor ve 
potasyum ihtiyacını karşılayan ve ileri dönemlerinde bol 
çiçek açması gereken bitkilerde kullanılan standart bir 
formulasyondur.

20 - 20 - 20 + TE
Bitkinin her döneminde kullanılabilen, azot, fosfor ve 
potasyum ihtiyacını yüksek oranda karşılayan ve ileri 
dönemlerinde bol çiçek açması gereken bitkilerde ihtiyacı 
karşılayan standart bir formulasyondur. Üre azotu içeren bir 
gübredir. Ayrıca zayıf ve köklerinde sorun olan bitkilerde 
uygulanabilir.

16 - 8 - 24 + 2MgO + TE
Sağlıklı bitki gelişimi, yüksek verim ve yüksek kaliteli ürün 
için ideal gübredir. Damlama sistemi olan sebze seralarında 
veya tarlalarında kullanılabilir. Meyve bahçelerinde 
çiçeklenme öncesi ve sonrasında, yumrulu bitkilerde de 
artan dozlarda olmak üzere 4-6 defa uygulanır.

15 - 05 - 30 + TE
Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren 
uygulanan potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini 
teşvik eder, çatlamayı önler, sert ve dolgun meyve 
yetiştirildiği gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da 
ihtiva eder. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

N-Toplam
N-NO3

N-NH4

N-NH2

Р2O5

К2O
МgО
В
Cu(EDTA)
Fe(EDTA)
Mn(EDTA)
Mo
Zn(EDTA)

Besin 
Elementi 
İçerikleri % 15-30-15 18-18-18

Formülasyon

20-20-20  16-8-24+2 MgO 15-5-30

15
6
9
0

30
15
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

18
9.2
8.8
0

18
18
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

20
5.3
3.4

11.3
20
20
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

16
9.4
6.6
0
8

24
2

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

15
9.6
5.4
0
5

30
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu 
konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.  Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı  arayınız.
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15-30-15+TE
Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde 
kök gelişimini teşvik etmesi, genç dönemlerinde fosforu 
depolaması, çiçek döneminde ise sağlıklı çiçek oluşması 
için kullanılır. Mikro element içeriği ile düzenli kullanımda 
bitkilerin mikro element ihtiyacını karşılar.

18-18-18+TE
Bitkinin her döneminde kullanılabilen, azot, fosfor ve 
potasyum ihtiyacını yüksek oranda karşılayan ve ileri 
dönemlerinde bol çiçek açması gereken bitkilerde ihtiyacı 
karşılayan standart bir formulasyondur. Ayrıca zayıf ve 
köklerinde sorun olan bitkilerde uygulanabilir.

16-8-24+2MgO+TE
Yüksek oranda potasyum içeren bir formulasyondur. Bol 
verim ve kaliteli ürün için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini 
tamamladığı zamandan itibaren kullanılır. Meyvenin 
irileşmesini, dolgun ve sert olmasını, iyi renklenmesini 
dolayısı ile tamamen kaliteli meyveyi hedef alan bir 
gübredir. Hasat sonuna kadar kullanılır.

20-20-20+TE
Bitkinin her döneminde kullanılabilen, azot, fosfor ve 
potasyum ihtiyacını yüksek oranda karşılayan ve ileri 
dönemlerinde bol çiçek açması gereken bitkilerde ihtiyacı 
karşılayan standart bir formulasyondur. Üre azotu içeren bir 
gübredir.

15-05-30+TE
Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren 
uygulanan potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini 
teşvik eder, çatlamayı önler, sert ve dolgun meyve 
yetiştirildiği gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da 
ihtiva eder. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

10-05-40+TE
Potasyum ihtiyacının arttığı ve meyvelerin büyümeye 
başladığı dönemden itibaren uygulanan potasyum ağırlıklı 
bir gübredir. Yüksek potasyum, düşük azot ve fosfor içerir. 
Meyve gelişimini teşvik eder, çatlamayı önler, sert ve dolgun 
sebze ve meyve yetiştirilmesini sağlar.  Uygun dönemde 
bitkinin gelişmesi için gereken azot, fosfor, potasyum ve 
iz elementleri sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini 
arttırır. Potasyum Nitratın gelişmiş alternatifidir. Sadece 
meyvelerde değil, ihtiyaç duyulan her bitkide kullanılır.

N-Toplam
N-NO3

N-NH4

N-NH2

Р2O5

К2O
МgО
В
Cu(EDTA)
Fe(EDTA)
Mn(EDTA)
Mo
Zn(EDTA)

Besin 
Elementi 
İçerikleri % 16-8-24  20-20-20

Formülasyon

18-18-1815-30-15 10-5-40  15-5-30

16
9.4
6.6
0
8

24
2

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

20
5.3
3.4

11,3
20
20
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

18
9.2
8.8
0

18
18
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

15
6
9
0

30
15
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

10
7.8
2.2
0
5

40
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

15
9.6
5.4
0
5

30
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre 
bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.  Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı  arayınız.

29



NPK Gübre Serisi



13-40-13+TE
Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde fosfor 
ihtiyacını gidermek için uygulanır. Kök gelişimini teşvik eder, 
bitkilerin fosforu depoladığı genç devrelerinde bol miktarda 
fosfor sağlayarak bitkiyi çiçeklendirir. İleri dönemlerde ise bitkide 
çekirdek olgunlaşması için aşırı fosfor tüketimini destekler.

18-18-18+TE
Bitkinin genç dönemlerinde kullanılan, ileri dönemlerde de 
özellikle bol çiçek açması gereken bitkilerde ihtiyacı karşılayan 
standart bir formulasyondur. Azot, fosfor ve potasyumu eşit 
oranlarda içerir. İz element katkısı ile düzenli uygulandığında 
bitkilerin iz element ihtiyacını karşılar. Özellikle soğuk dönemde 
zayıf tepe sürgünü olmasını önler.

16-8-24+2MgO+TE
Potasyum ağırlıklı  bir formulasyondur. Bol verim ve kaliteli ürün 
için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini tamamladığı dönemden 
itibaren kullanılır. İçerdiği magnezyum ile noksanlık görülen 
yerlerde daha iyi verim alınmasını sağlar. Meyvenin irileşmesini, 
dolgun ve sert olmasını, iyi renklenmesini dolayısı ile tamamen 
kaliteli meyveyi hedef alan bir gübredir. Hasat sonuna kadar 
kullanılır.

15-05-30+TE
Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren uygulanan 
potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini teşvik eder, 
çatlamayı önler, sert ve dolgun meyve yetiştirildiği gibi bitkinin 
gelişmesi için gereken azotu da ihtiva eder.

15-30-15+TE
Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde kök 
gelişimini teşvik etmesi, genç dönemlerinde fosforu depolaması, 
çiçek döneminde ise sağlıklı çiçek oluşması için kullanılır. Mikro 
element içeriği ile düzenli kullanımda bitkilerin mikro element 
ihtiyacını karşılar.

20-10-20+TE
Kesme çiçekler, yeşil yapraklı sebzelerde sezon boyunca, meyve 
bahçelerinde çiçeklenme sonrasında, yumrulu bitkilerde yumru 
gelişimi başlangıcında kullanılabilir. Soğuk dönemlerde biber, 
hıyar bitkisinin yeşil aksamının güçlenmesini sağlar.

20-20-20+TE
Bitkinin her döneminde kullanılabilen, azot, fosfor ve
potasyum ihtiyacını eşit oranda karşılar. Çok amaçlı bir
formülasyondur.

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre 
bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.  Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı  arayınız.

N-Toplam
N-NO3

N-NH4

N-NH2

Р2O5

К2O
МgО
В
Cu(EDTA)
Fe(EDTA)
Mn(EDTA)
Mo
Zn(EDTA)

Besin 
Elementi 
İçerikleri % 13-40-13 18-18-18 15-30-15 20-10-20 20-20-20

Formülasyon

16-08-24+2MgO 15-5-30

13
4.6
8.4
0

40
13
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

18
9.2
8.8
0

18
18
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

15
6
9
0

30
15
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

20
11.3
8.7
0

10
20
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

20
5.3
3.4

11.3
20
20
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

16
9.4
6.6
0
8

24
2

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

15
9.6
5.4
0
5

30
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

31



NPK Gübre Serisi



N-Toplam
N-NO3

N-NH4

N-NH2

Р2O5

К2O
МgО
В
Cu(EDTA)
Fe(EDTA)
Mn(EDTA)
Mo
Zn(EDTA)

Besin 
Elementi 
İçerikleri % 15-30-15 20-20-20

Formülasyon

18-18-18 16-08-25+2MgO 20-10-20 15-05-30

15
6
9
0

30
15
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

20
5.3
3.4

11.3
20
20
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

18
9.8
8.2
0

18
18
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

16
9.9
6.1
0
8

25
2

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

20
11.3
8.7
0

10
20
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

15
9.8
5.2
0
5

30
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda 
teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.  Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı  arayınız.

15-30-15+TE
Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde 
kök gelişimini teşvik etmesi, genç dönemlerinde fosforu 
depolaması, çiçek döneminde ise sağlıklı çiçek oluşması 
için kullanılır. Mikro element içeriği ile düzenli kullanımda 
bitkilerin mikro element ihtiyacını karşılar.

20-20-20+TE
Bitkinin her döneminde kullanılabilen, azot, fosfor 
ve potasyum ihtiyacını eşit oranda karşılayan ve ileri 
dönemlerinde bol çiçek açması gereken bitkilerde 
uygulanması gereken standart bir formulasyondur. Üre 
azotu içeren bir gübredir. Ayrıca zayıf ve köklerinde sorun 
olan bitkilerde uygulanabilir.

18-18-18+TE
Bitkinin her döneminde kullanılabilen, azot, fosfor ve 
potasyumu eşit miktarda içeren ve ileri  dönemlerinde bol 
çiçek açması gereken bitkilerde ihtiyacı karşılayan standart 
bir formülasyondur. Ayrıca zayıf ve köklerinde sorun olan 
bitkilerde uygulanabilir.

16-8-25+2MgO+TE
Yüksek oranda potasyum içeren bir formulasyondur. Bol 
verim ve kaliteli ürün için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini 
tamamladığı zamandan itibaren kullanılır. Meyvenin 
irileşmesini, dolgun ve sert olmasını, iyi renklenmesini 
dolayısı ile tamamen kaliteli meyveyi hedef alan bir 
gübredir. Hasat sonuna kadar kullanılır.

20-10-20+TE
Kesme çiçekler, yeşil yapraklı sebzelerde sezon boyunca, 
meyve bahçelerinde çiçeklenme sonrasında, yumrulu 
bitkilerde yumru gelişimi başlangıcında kullanılabilir. 
Soğuk dönemlerde biber, hıyar bitkisinin yeşil aksamının 
güçlenmesini sağlar.

15-05-30+TE
Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren 
uygulanan potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini 
teşvik eder, çatlamayı önler, sert ve dolgun meyve 
yetiştirildiği gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da 
ihtiva eder. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.
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Klor içermeyen, ham madde kalitesi yüksek, şelatlı iz 
element içeren NPK serisidir. Bütün kültür bitkilerinde 
kullanıma uygundur. Bitkilerin gelişim dönemlerine göre 
formüle edilmiştir. Suda tamamen erir ve tüm sulama 
sistemleri ile kullanıma uygundur. Ayrıca bitki başına 
hesaplama ile katı formda uygulanarak sulama suyu ve 
yağmurlarla bitkilerin alımları sağlanabilir.

11-30-11+TE 
İçerdiği yüksek fosfor miktarının yanında, azot, potasyum 
ve şelatlı iz elementler, bitkilerin ilk dönemindeki ihtiyaçları 
göz önüne alınarak formüle edilmiştir. 

18-18-18+TE
Bitkilerin her döneminde kullanılabilir. Azot, fosfor 
ve potasyumu eşit miktarda içeren formülasyondur. 
İçeriğindeki şelatlı iz element katkısı sağlıklı bitki gelişimine 
yardımcı olur.

16-08-24+TE
2-1-3 makro besin oranı ve içerdiği şelatlı iz elementler ile 
bitkilerin verime başladığı dönemden itibaren kullanılır.

20-10-20+TE
Bitkilerin meyve çaplarının irileşmesi ve aynı zamanda iç 
dolgunluğu sağlanması için kullanılan formülasyondur. Süs 
bitkilerinde azot potasyum dengesi ile sağlıklı bir vejetatif 
gelişmeye yardımcı olur.

N-Toplam
N-NO3

N-NH4

N-NH2

Р2O5

К2O
МgО
В
Cu(EDTA)
Fe(EDTA)
Mn(EDTA)
Mo
Zn(EDTA)

Besin 
Elementi 
İçerikleri % 16-8-24 20-10-20

Formülasyon

18-18-1811-30-11

16
3.6
6.4
6
8

24
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

20
2.4
4.9

12.7
10
20
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

18
1.8
5.6

10.6
18
18
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

11
0

11
0

30
11
0

0.01
0.01
0.05
0.02

0.001
0.02

Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre 
bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.  Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı  arayınız.
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Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı

İçerik ;
Şelatlı, Suda çözünür Çinko
Zn %15 EDTA
% 100 Suda çözünür

Zn-Bitkilerde Fonksiyonu
Çinko bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol 
alır. Zn içeren enzimler nişasta ve azot metabolizması için önemli 
olabilir.  Zn Tryptophan-amino asit sentezini kontrol eder, bu da 
önemli bir büyüme hormonu olan oksin’ i uyarır.

Zn-Topraktaki Yarayışlılığı
Zn çoğu zaman toprak organik komplekslerine tutulu durumdadır 
ve yüksek pH bitkiye yarayışlı Zn oranını düşürür. Ayrıca aşırı fosfor 
uygulamaları da bitkilerde Zn noksanlığına sebep olur.

Zn-Noksanlığına Hassas Ürünler ;
Buğday, mısır, pamuk, çeltik, arpa, yulaf,  fasulye, yeşil sebzeler, 
narenciye, üzüm, elma, armut.

Zn-Noksanlığı
Çoğu durumda bitkilerde kısa boğum arası oluşumu ve yapraklarda 
kloroz görünümü Zn noksanlığının belirtileridir.  Yapraklarda sarı küçük 
lekeler belirir. Meyve ağaçlarında bir sonraki sezon göz, tomurcuk ve 
sürgünler ölür; yapraklar erkenden dökülürler. Bitki büyümesi gecikir, 
hücre büyümesi aksar.

Buğday, Arpa,
Yulaf, Soya, Y.Fıstığı, 
Mısır, Fasulye,
Bezelye, Çeltik, 
Sorgum, Pamuk,
Şeker Pancarı

Narenciye

ÜRÜN DOZ UYGULAMA ZAMANI

Zeytin

Elma, Armut

Kayısı, Şeftali, Erik

Ceviz ve Kiraz

Topraktan
200-400 Gr/Da
Yapraktan
100-200 Gr/Da
Tohumdan
200 Gr/100 Kg

Yapraktan
100-200 Gr/Da

Yapraktan
100 Gr/Da

Yapraktan
100 Gr/Da

Yapraktan
50-200 Gr/Da

Yapraktan
100 Gr/Da
Topraktan
ağacın iriliğine göre
0.5 - 1 kg. / Ağaç

Dikimden hemen önce noksanlık giderilinceye 
kadar her yıl, tekrar görülmemesi için 3 yılda 
bir uygulanır. Bitkide yeterli yaprak geliştiğinde 
hemen (Erken devrede) püskürtülür. Noksanlık 
Belirtisi görülmeden uygulanmalıdır.

Baharda yeni sürgünlere uygulanır. Gerekiyorsa
tekrarlanır. Çiçeklenme döneminde ve hasattan 
hemen önce uygulanmaz.

Hasattan sonra uygulanır. Tavsiye edilen doz
aşılmamalıdır. Yapraklar yanabilir. Aşırı eksiklik
durumunda Pülverizatör, Enjektör veya süzgeçle 
yerden düzenli olarak uygulanır.

İlkbaharda uyanma ile birlikte uygulanır ve
3-4 hafta sonra tekrarlanır.

Çiçek tomurcukları patlamadan uygulanır.
Hasattan sonra tekrarlanır.

Çiçeklenmeden hemen sonra yapraklara 
uygulanır. 2-3 hafta arayla 2 kere tekrarlanır.

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZU

Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:
Sebzeler, Süs Bitkileri 0,1 - 0,3 kg / da
Meyve Ağaçları, (Ağaç büyüklüğüne göre) 10 - 80 gr / bitki

Mikro Element SerisiDOCTO



Yapraktan ve topraktan uygulama preparatı

İçerik;
Suda çözünür
Suda çözünür
Suda çözünür
Suda çözünür
Suda çözünür
Suda çözünür

Bor (B)  : % 0.4
Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı  : % 0.5 
Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 6  
Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 2.5
Molibden (Mo)  : % 0.1
Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 3 

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZU

Fidanlar

Meyveye yeni başlayan ağaçlar

Mahsül veren ağaçlar (normal verim)

Mahsül veren ağaçlar (yüksek verim)

Narenciye (büyük ağaçlar)

Bağlar (omca başına)

Süs bitkileri (gül, karanfil, vb.)

Tek yıllık / çok yıllık çiçekler (krizantem, gerbera vb.)

Çilek, Ahududu

Sebzeler

Tarla bitkileri

10 - 20 gr / Ağaç

20 - 50 gr / Ağaç

80 - 100 gr / Ağaç

100 - 150 gr / Ağaç

100 - 150 gr

10 - 20 gr

500 gr / Dekar

600 gr / Dekar

500 - 1000 gr / 100 m. sıraya

250 - 350 gr / Dekar

250 - 350 gr / Dekar

MEYVE AĞAÇLARI VE NARENCİYELER
Sebzeler (Domates, 
Hıyar, Patlıcan vb.)
Narenciyeler

Elma, Armut vb.

Şeftali, Kayısı, Kiraz vb.

Bağ

Çeltik

Mısır

Pamuk

Şeker Pancarı

Soğan

Yer fıstığı - Soya

Kavun, Karpuz

Süs Bitkileri

Fındık

Buğday

50 - 100 gr / 100 lt su

50 - 100 gr / 100 lt su

50 - 100 gr / 100 lt su

100 - 200 gr / 100 lt su

300 gr / 100 lt su

300 gr / 100 lt su

200 gr / 100 lt su

300 gr / 100 lt su

250 gr / 100 lt su

250 gr / 100 lt su

200 gr / 100 lt su

50 - 100 gr / 100 lt su

50 - 100 gr / 100 lt su

300 gr / 100 lt su

ÜRÜN DOZ UYGULAMA ZAMANI

50 - 100 gr / 100 lt su Çiçeklenme başlangıcında ve 2-3 hafta ara ile

Çiçeklenme öncesi, Haziran meyve 
dökümünden önce, yaz sürgününde
Meyveler ceviz iriliğine ulaştığında ve yaz 
sürgününde

Çiçeklenme sonrası ve 2 hafta sonra
Salkımların kapanmasından hemen önce ve 2 
hafta ara ile 1-2 uygulama
Kardeşleme başlangıcında; Sapa kalkma 
döneminde ve 1 ay sonra

Bitki 40-50 cm boyda iken

Taraklanmadan önce ve takriben 2 hafta sonra

6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra

Dikimden 30 gün sonra ve takiben 2 hafta sonra
Çiçek tomurcuğu döneminde ve takiben 2 
hafta sonra
Çıkıştan 1-2 ay sonra takiben 1-2 hafta ara ile

Büyüme başlangıcı ve takiben 2 hafta ara ile

Yaprak teşekkülünde ve takiben 1 ay sonra
Kardeşleme döneminde

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZU

Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:
Sebzeler, Süs Bitkileri 0,2 - 0,5 kg / da
Meyve Ağaçları, Bağ  (Ağaç büyüklüğüne göre) 20 - 100 gr / bitki

Mikro Element - Bitkilerde Fonksiyonu
Sağlıklı bitki büyümesi ve gelişimi için gereklidirler. Bitkide çeşitli 
metabolizma faaliyetlerinde rol alırlar. 

Mikro Element - Topraktaki Yarayışlılığı
Yoğun tarım yapılan durumlarda, noksanlıklarda, alkali ve tuzlu 
ortamlarda yetiştirilen çeşitli ürünlerde uygulanması gerekir. Toprakta 
çeşitli faktörlerden dolayı bitkiye yarayışsız durumda olabilen iz 
elementler doğru kombinasyon ve şelatlı formda bitkiye yapraktan 
veya topraktan uygulanır.

Mikro Element Noksanlığına Hassas Ürünler ;
Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri ve süs bitkileri.

Mikro Element Noksanlığı
İz element noksanlık belirtileri bitkilerde kloroz, yapraklarda şekil 
bozukluğu lekeler veya kuruma şeklinde kendini belli eder.  Bitki 
büyümesi ve gelişimi yavaşlar, verim ve kaliteyi olumsuz etkiler.

Topraktan uygulama preparatı

İçerik ;
Şelatlı, Suda çözünür demir
Fe % 6 EDDHA
% 100 Suda çözünür

Fe-Bitkilerde Fonksiyonu
Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda 
bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli rolü vardır. Klorofil 
sentezi için önemlidir.

Fe-Topraktaki Yarayışlılığı
Toprakta bulunan bitkiye yarayışlı demir miktarı, toplam toprak Fe 
içeriğine kıyasla azdır. Nötr ve bazik karakterli topraklarda ise yarayışlı 
Fe miktarı daha da azdır.  Noksanlık aşırı kireçleme ve ağır metallerin 
varlığında daha da artar.  Yüksek Mn da Fe noksanlığına sebep olur.

Fe-Noksanlığına Hassas Ürünler ;
Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, 
şeftali, erik ve süs bitkileri.

Fe-Noksanlığı
Fe bitkide immobil olduğu için kloroz önce genç yapraklarda görünür. 
Tahıllarda ise noksanlık belirtileri kendini yaprak boyunca sarı ve yeşil 
boyuna çizgiler olarak gösterir.
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TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR

Fe – Bitkilerde Fonksiyonu
Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda 
bulunur ve fotosentez, metabolizmasında önemli rolü vardır. 
Klorofil sentezi için önemlidir.

Fe-Noksanlığı
Demir noksanlığı kireçli ve yüksek pH’lı topraklarda daha fazla 
bulunmaktadır. Fe bitkide hareketsiz olduğu için kloroz, önce 
genç yapraklarda görülmektedir. Buna bağlı olarak bitkilerde 
demir noksanlığı belirtileri genç yapraklarda başlar, yaprağın 
iç kısımları sararır, damarlar yeşil kalır. İleri seviyelerdeki Fe 
noksanlıklarında, yapraklar beyaza yakın renk alır ve damarlarda 
sararmalar meydana gelir. Yeni gelişen yapraklar küçük kalır.

Fe-Topraktaki Yarayışlılığı
Toprakta bulunan bitkiye yarayışlı demir miktarı, toplam toprak 
Fe içeriğine kıyasla azdır. Nötr ve bazik karakterli topraklarda ise 
yarayışlı Fe miktarı daha da azdır. Noksanlık aşırı kireçleme ve 
ağır metallerin varlığında daha da artar. Yüksek Mn bulunması Fe 
noksanlığına sebep olur.

Fe – Noksanlığına Hassas Bitkiler
Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri ve süs bitkileri.

İçeriği
Fe EDDHA % 6
% 100 Suda çözünür

KULLANMA DOZU

Fidanlar

Meyveye yeni başlayan ağaçlar

Mahsül veren ağaçlar (normal verim)

Mahsül veren ağaçlar (yüksek verim)

Narenciye (büyük ağaçlar)

Bağlar (omca başına)

Süs bitkileri (gül, karanfil, vb.)

Tek yıllık / çok yıllık çiçekler (krizantem, gerbera vb.)

Çilek, Ahududu

Sebzeler

Tarla bitkileri

10 - 20 gr

50 gr

80 - 100 gr

100 - 150 gr

150 - 200 gr

10 - 20 gr

500 gr / Dekar

600 gr / Dekar

500 - 1000 gr / Dekar

250 - 350 gr / Dekar

250 - 350 gr / Dekar

MEYVE AĞAÇLARI VE NARENCİYELER

Mikro Element Noksanlıkları
İz element noksanlık belirtileri bitkilerde kloroz, yapraklarda şekil 
bozukluğu lekeler veya kuruma şeklinde kendini belli eder. Bitki 
büyümesi ve gelişimi yavaşlar, verim ve kaliteyi olumsuz etkiler.

Mikro Element Noksanlığına Hassas Bitkiler
Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri ve süs bitkileri. 

Mikro Elementlerin Bitkilerde Görevleri
Sağlıklı bitki büyümesi ve gelişmesi için gereklidirler. Bitkide 
çeşitli metabolizma faaliyetlerinde rol alırlar.

Mikro Elementlerin Topraktaki Yarayışlılığı
Alkali ve tuzlu ortamlarda yetiştirilen çeşitli bitkilerde yoğun 
formda uygulanması yararlıdır. Toprakta farklı koşullardan dolayı 
bitkiye yarayışsız durumda olabilen iz elementler en doğru 
birleşim ve şelatlı formda bitkiye yapraktan veya topraktan 
uygulanır.

YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI
ŞELATLI MİKRO ELEMENTLER KARIŞIMI

Domates, Biber, 
Hıyar, Patlıcan
Elma, Armut
Şeftali, Kayısı, Kiraz
Tahıllar
Narenciye
Pamuk
Üzüm
Yer fıstığı - Soya
Mısır
Soğan
Patates
Çeltik
Şeker Pancarı
Kavun, Karpuz
Fındık
Süs Bitkileri

80 - 100 gr / 100 lt su
50 - 100 gr / 100 lt su
300 gr / 100 lt su
75 gr / 100 lt su
300 gr / 100 lt su
100 gr / 100 lt su
150 gr / 100 lt su
300 gr / 100 lt su
200 gr / 100 lt su
100 gr / 100 lt su
200 gr / 100 lt su
70 - 100 gr / 100 lt su
150 gr / 100 lt su
150 gr / 100 lt su
50 - 100 gr / 100 lt su

ÜRÜN DOZ UYGULAMA ZAMANI

50 - 100 gr / 100 lt su Çiçeklenme başlangıcında ve 2-3 hafta ara ile.

Çiçeklenme öncesi, meyve ceviz iriliğine 
ulaştığında ve yaz sürgününde hasat sonrası.

Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi. En az 50 
lt/da su ile.

Çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası.

İlkbahar ve Sonbahar sürgünleri zamanında.

Taraklanmadan önce ve sonra. En az 30 lt/da su ile.

Çiçeklenme öncesi.

Çiçek tomurcuğu dönemi ve 10 gün sonrası.

4-6 yaprak döneminde. En az 30 lt/da su ile.

4 yaprak döneminde. 14 gün arayla 3 uygulama.

Kardeşlenme başlangıcında ve 1 ay sonra.

Çıkıştan sonra 14 gün arayla 3 uygulama.

6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra.

Çıkıştan 1 ay sonra ve 1-2 hafta ara ile.

Büyüme başlangıcı ve 2 hafta ara ile.

Yaprak teşekkülünü takiben ve 1 ay sonra.

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZU

Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:
Sebzeler, Süs Bitkileri 0,2 - 0,5 kg / da
Meyve Ağaçları, Bağ  (Ağaç büyüklüğüne göre) 20 - 100 gr / bitki

Bor (B)  % 0,8
Bakır (Cu) EDTA formunda % 0,5
Demir (Fe) EDTA formunda % 4
Mangan (Mn) EDTA formunda % 3
Molibden (Mo)  % 0,1
Çinko (Zn) EDTA formunda % 4

İçeriği
Suda çözünür
Suda çözünür
Suda çözünür
Suda çözünür
Suda çözünür
Suda çözünür
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ÇİNKO ŞELATI EDTA ZN %15
Yapraktan ve Topraktan uygulama preparatı

İçerik ;
Şelatlı Suda çözünür Çinko (Zn) : % 15
Zn %15 EDTA
% 100 Suda çözünür

Zn-Bitkilerde Fonksiyonu
Bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Zn içeren 
enzimler nişasta ve azot metabolizması için önemli olabilir.  Zn Trypto-
phan-amino asit sentezini kontrol eder, bu da önemli bir büyüme hor-
monu olan oksin’ i uyarır.

Zn-Topraktaki Yarayışlılığı
Zn çoğu zaman toprak organik komplekslerine tutulu durumdadır ve yük-
sek pH bitkiye yarayışlı Zn oranını düşürür. Ayrıca aşırı P uygulamaları da 
bitkilerde Zn noksanlığına sebep olur.

Zn-Noksanlığına Hassas Ürünler ;
Buğday, mısır, pamuk, çeltik, arpa, yulaf,  fasulye, yeşil sebzeler, narenciye, 
üzüm, elma, armut.

Zn-Noksanlığı
Çoğu durumda bitkilerde kısa boğum arası oluşumu ve yaşlı yaprak-
larda kloroz görünümü Zn noksanlığının belirtileridir.  Yapraklarda sarı 
küçük lekeler belirir. Meyve ağaçlarında bir sonraki sezon göz, tomurcuk 

ve sürgünler ölür; yapraklar erkenden dökülürler. Bitki büyümesi gecikir, 
hücre büyümesi aksar.

Buğday, Arpa,
Yulaf, Soya, Y.Fıstığı, 
Mısır, Fasulye,
Bezelye, Çeltik, 
Sorgum, Pamuk,
Şeker Pancarı

Narenciye

ÜRÜN DOZ UYGULAMA ZAMANI

Zeytin

Elma, Armut

Kayısı, Şeftali, Erik

Ceviz ve Kiraz

Sebzeler
(Domates, Biber vb.)

Topraktan
200-400 Gr/Da
Yapraktan
300 Gr/100 lt
Tohumdan
200 Gr/100 Kg

Yapraktan
100 Gr/100 lt

Yapraktan
150 Gr/100 lt
Yapraktan
100 Gr/100 lt

Yapraktan
80 Gr/100 lt
Yapraktan 100 gr/100 lt 
Topraktan 200 gr/da

Yapraktan
100 Gr/100 lt
Topraktan
ağacın iriliğine göre
0.5 - 1 kg. / Ağaç

Topraktan: Dikimden hemen önce noksanlık 
giderilinceye kadar her yıl, tekrar görülmemesi için 3 
yılda bir uygulanır. Yapraktan: Bitkide yeterli yaprak 
geliştiğinde hemen (Erken devrede) püskürtülür. 
Noksanlık Belirtisi görülmeden uygulanmalıdır.

Baharda yeni sürgünlerde uygulanır. Gerekiyorsa
tekrarlanır. Çiçeklenme döneminde ve hasattan 
hemen önce uygulanmaz.

Hasattan sonra uygulanır. Tavsiye edilen doz
aşılmamalıdır. Yapraklar yanabilir. Aşırı eksiklik
durumunda Pülverizatör, Enjektör veya süzgeçle 
yerden düzenli olarak uygulanır.

İlkbaharda uyanma ile birlikte uygulanır ve
3-4 hafta sonra tekrarlanır.

Çiçek tomurcukları patlamadan uygulanır.
Hasattan sonra tekrarlanır.

Çiçeklenmeden hemen sonra yapraklara uygulanır. 
2-3 hafta arayla 2 kere tekrarlanır.

Sebzelerde gerektiği her dönem kullanılabilir.

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZU

Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:
Sebzeler, Süs Bitkileri 0,1 - 0,3 kg / da
Meyve Ağaçları, (Ağaç büyüklüğüne göre) 10 - 80 gr / bitki

Mikro Element Serisi



Combi

Domates, Biber, 
Hıyar, Patlıcan
Elma, Armut
Şeftali, Kayısı, Kiraz
Tahıllar
Narenciye
Pamuk
Üzüm
Yer fıstığı - Soya
Mısır
Soğan
Patates
Çeltik
Şeker Pancarı
Kavun, Karpuz
Fındık
Süs Bitkileri

80 - 100 gr / 100 lt su
50 - 100 gr / 100 lt su
300 gr / 100 lt su
75 gr / 100 lt su
300 gr / 100 lt su
100 gr / 100 lt su
150 gr / 100 lt su
300 gr / 100 lt su
200 gr / 100 lt su
100 gr / 100 lt su
200 gr / 100 lt su
70 - 100 gr / 100 lt su
150 gr / 100 lt su
100 gr / 100 lt su
50 - 100 gr / 100 lt su

ÜRÜN DOZ UYGULAMA ZAMANI

50 - 100 gr / 100 lt su Çiçeklenme başlangıcında ve 2-3 hafta ara ile.

Çiçeklenme öncesi, meyve ceviz iriliğine 
ulaştığında ve yaz sürgününde hasat sonrası.

Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi. En az 50 
lt/da su ile.

Çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası.

İlkbahar ve Sonbahar sürgünleri zamanında.

Taraklanmadan önce ve sonra. En az 30 lt/da su ile.

Çiçeklenme öncesi.

Çiçek tomurcuğu dönemi ve 10 gün sonrası.

4-6 yaprak döneminde. En az 30 lt/da su ile.

4 yaprak döneminde. 14 gün arayla 3 uygulama.

Kardeşlenme başlangıcında ve 1 ay sonra.

Çıkıştan sonra 14 gün arayla 3 uygulama.

6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra.

Çıkıştan 1 ay sonra ve 1-2 hafta ara ile.

Büyüme başlangıcı ve 2 hafta ara ile.

Yaprak teşekkülünü takiben ve 1 ay sonra.

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZU

Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:
Sebzeler, Süs Bitkileri 0,2 - 0,5 kg / da
Meyve Ağaçları, Bağ  (Ağaç büyüklüğüne göre) 20 - 100 gr / bitki

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZU

Fidanlar

Meyveye yeni başlayan ağaçlar

Mahsül veren ağaçlar (normal verim)

Mahsül veren ağaçlar (yüksek verim)

Narenciye (büyük ağaçlar)

Bağlar (omca başına)

Süs bitkileri (gül, karanfil, vb.)

Tek yıllık / çok yıllık çiçekler (krizantem, gerbera vb.)

Çilek, Ahududu

Sebzeler

Tarla bitkileri

10 - 20 gr

50 gr

80 - 100 gr

100 - 150 gr

150 - 200 gr

10 - 20 gr

500 gr / Dekar

600 gr / Dekar

500 - 1000 gr / Dekar

250 - 350 gr / Dekar

250 - 350 gr / Dekar

MEYVE AĞAÇLARI VE NARENCİYELER

DEMİR ŞELATI EDDHA Fe %6
Topraktan uygulama preparatı

İçerik ;
Şelatlı suda çözünür Demir
Fe % 6 EDDHA
%100 suda çözünür

Fe-Bitkilerde Fonksiyonu
Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur 
ve fotosentez, metabolizmasında önemli rolü vardır. Klorofil sentezi için 
önemlidir.

Fe-Topraktaki Yarayışlılığı
Toprakta bulunan bitkiye yarayışlı demir miktarı, toplam toprak Fe içeriğine 
kıyasla azdır. Nötr ve bazik karakterli topraklarda ise yarayışlı Fe miktarı 
daha da azdır.  Noksanlık aşırı kireçleme ve ağır metallerin varlığında daha 
da artar.  Yüksek Mn da Fe noksanlığına sebep olur.

Fe-Noksanlığı
Fe bitkide immobil olduğu için kloroz önce genç yapraklarda görünür. 
Tahıllarda ise noksanlık belirtileri kendini yaprak boyunca sarı ve yeşil 
boyuna çizgiler olarak gösterir.

Fe-Noksanlığına Hassas Ürünler
Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, 
erik ve süs bitkileri.

ŞELATLI MİKRO BESİN MADDESİ KARIŞIMI
Yapraktan ve Topraktan uygulama preparatı
(Demir, Çinko, Mangan, Bor, Bakır, Molibden)

İçerik;

Suda çözünür  Bor (B)    : % 0.8
Suda çözünür  Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı  : % 0.5 
Suda çözünür  Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 4  
Suda çözünür  Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 3
Suda çözünür  Molibden (Mo)    : % 0.1
Suda çözünür  Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 4

Bitkilerde Fonksiyonu
Sağlıklı bitki büyümesi ve gelişimi için gereklidirler. Bitkide çeşitli metabo-
lizma faaliyetlerinde rol alırlar.

Topraktaki Yarayışlılığı
Yoğun tarım yapılan durumlarda, noksanlıklarda, alkali ve tuzlu ortamlarda 
yetiştirilen çeşitli ürünlerde uygulanması gerekir. Toprakta çeşitli 
faktörlerden dolayı bitkiye yarayışsız durumda olabilen iz elementler 
doğru kombinasyon ve şelatlı formda bitkiye yapraktan veya topraktan 
uygulanır.

Noksanlığına Hassas Ürünler
Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri ve süs bitkileri.

Mikro Element Noksanlığı
Mikro element noksanlık belirtileri bitkilerde kloroz, yapraklarda şekil 
bozukluğu lekeler veya kuruma şeklinde kendini belli eder.  Bitki büyümesi 
ve gelişimi yavaşlar, verim ve kaliteyi olumsuz etkiler.
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İçerik ;
Şelatlı suda çözünür Demir
Fe % 6 EDDHA
%4.8 orto-orto
%100 suda çözünür

Fotosentez dünyada gerçekleşen en önemli enerji işlemidir. 
Fotosentez ile güneş enerjisi bitkilerde besine dönüşür. Böylece 
bitkilerin üretim kapasitesi güneşin etkinliğine bağlıdır. Demir 
(Fe) elementi fotosentez işleminden sorumlu olan, klorofil 
pigmentinin sentezi için gereklidir. Klorofil ise güneş ışınlarını 
yakalamaktan sorumlu pigmenttir.
 
Bitkilerde zaman zaman ortaya çıkan açık yeşil renk/sararma 
demir eksikliğinin apaçık göstergesidir ve bitki sağlığının 
tehlikede olduğu anlamına gelir. Demir eksikliğinden kaynaklanan 
sararmada, başlangıçta yaprak damarları yeşil, damarlar arası 
sarıdır. İleri dönemde yaprakların tamamı sararır. Piyasada bulunan 
demir şelatları bitkilerde ortaya çıkabilecek bu eksikliği kısmen 
tedavi edebilir. Fakat Ferrostrene diğerlerinden farklı olarak düşük 
kullanım dozu ve yüksek etki seviyesi ile kesin çözüm sağlar.

En Etkili Formulasyon EDDHA ORTO-ORTO

- Ferrostrene kimyasal kalitesi yüksek orto-orto 
 EDDHA şelatıdır.  %6 EDDHA şelatının % 80’i 
 (% 4.8) orto-orto izomeri ile şelatlanmıştır.
- Ferrostrene, yüksek ORTO-ORTO şelatı 
 sayesinde  etkili bir demir preperatıdır. 
 Diğer demir preperatlarına oranla yüksek 
 pH’lı topraklarda aktivitesi yüksektir ve kısa 
 sürede etkili olur.
- Ferrostrene’nin çözünürlüğü mükemmeldir. 
 Mikrogranül yapısıyla kolay erir, tozumaz. 
- Bitkilerde Fe noksanlığına bağlı  rahatsızlıkları 
 kısa sürede tedavi eder.

Topraktan	uygulama	preparatı
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Bitkide Fe(Demir)’in rolü

- Biyolojik azot bağlanması için gerekli elementlerden 
 biridir.
- Yeterli miktarda yarayışlı Fe bitkilerde protein sentezi 
 için gereklidir.
- Klorofil üretiminde O2 (oksijenin) taşınmasından 
 sorumludur.
- Solunumdan sorumlu enzim sisteminin önemli bir  
 parçasıdır.
- Yaprak kalınlığını arttırır. Besin alımını teşvik eder ve 
 verimi arttırır.
- Fe yaprak rengini koyulaştırır, güneş enerjisinden daha 
 çok faydalanmasını sağlar.

Bitkide Fe noksanlığının nedenleri

- Aşırı fosforlu gübre uygulamaları,
- Toprakta mangan (Mn) fazlalığı,
- Aşırı soğuk ve nemli toprak şartları,
- Toprakta kireç (Ca) oranının yüksek olması.
- Yüksek kireç içeren gübre kullanımı veya doğrudan 
 kireç uygulaması.

Yüksek pH’lı topraklar bitkiye Fe alımını engeller.

- Ağaçlara ilkbahar mevsiminin başlarında 
 uygulanmalıdır. Turunçgil meyvelerinde yaz 
 mevsiminden önce uygulanmalıdır.

- Bahçe bitkileri ve süs bitkilerinde, dikim ile beraber 
 veya vejetatif aktivitenin başlamasıyla uygulanmalıdır.

- Ferrostrene’in sonucu, yeni yeşil yaprağın 
 oluşmasıyla uygulamanın ilk haftasında tespit 
 edilmeye başlanır. Bitkilerde Fe noksanlığının belirtisi 
 olan sararmaları en kısa sürede iyileştirir. Bitki 
 aksamları canlı ve koyu yeşil renk alırlar. 

- Doğrudan toprağa suda çözünmüş olarak, açık 
 sistemlerde; salma sulama, enjeksiyon ve
 damla-sulama sistemleriyle uygulanabilir.

- Ayrıca gerekli durumlarda yapraktan uygulanmasında 
 fayda vardır. 

- Meyve bahçelerinde, bağlarda bitki iz düşümüne 
 toprağa karıştırılmak şeklinde kolaylıkla 
 uygulanabilir. Toprağa uygulamadan sonra yeterli 
 miktarda sulamanın yapılması önemlidir.

- İlaç ve gübre karışımlarında bakır (Cu) ve/veya 
 kurşun (Pb) içeren ürünlerle karıştırılmamalıdır. 
 Damla-sulama sistemlerinde az miktarda 
 uygulanan dozlar yüksek etkilidir. 

- Soğuk kış aylarında üretimi yapılan bitkilerde 
 doğrudan bitkiye faydalı olur. Bitkiyi canlandırır ve 
 destekler.

Ferrostrene uygulaması

ORTO-ORTO İzomerinin Önemi
Demir (Fe) noksanlığından kaynaklanan sararmalara karşı yüksek 
pH’lı topraklarda en etkili şelat EDDHA’dır. Ancak, sadece orto-
orto (o-o EDDHA) isomeri demir ile çok sıkı bir kimyasal bağ 
oluşturur ve aşırı kireçli topraklarda dahi etkili olabilendemir 
preperatıdır.
EDDHA şelatının kimyasal sentezi esnasında oluşan üç isomerden 
en etkilisi orto-orto isomeridir.
Orto-para ve para-para isomerleri, Fe ile Ferrostrene’nin içerdiği 
EDDHA  demir şelatlı olan orto-orto isomeri kadar kuvvetli bir 
bağ oluşturamaz. Bu da Ferrostrene’nin şelat kalitesini ortaya 
koymaktadır.

Ferrostrene damlama 
ve toprağa serpme 
yolu ile uygulanabilir.

Damlama Serpme

%4.8 ORTO-ORTO



İçerik ;
Şelatlı suda çözünür Demir
Fe % 6 EDDHA
%5.25 orto-orto
%100 suda çözünür

Demir – Bitkilerde yaşam için gerekli
Demir bitki bünyesinde, metabolizma faaliyetlerinin bütününde 
rol alan yaşamsal besin elementlerinden bir tanesidir. Klorofil 
oluşumu için temellerden birisidir. Ayrıca bitkide yükseltgenme 
ve indirgenme reaksiyonların rol alır. Bitkilerde demir noksanlığı 
ilerlemeye başladığında belirtiler genç yapraklarda önce 
yeşil damarlar arasında sararmalar şeklinde görülmeye başlar. 
Fotosentez yeterli yapılamaz; verim ve kalite kayıplarına neden 
olur.
Demir noksanlığı eksikliğinin yanı sıra çoğunlukla alkali 
topraklarda ve/veya olumsuz diğer koşullarda (taban suyu, aşırı 
sulama, kuraklık, aşırı P uygulamaları, yüksek kalsiyum karbonat 
seviyeleri vb.) görülür.

Alınabilir Demir
Akdeniz bölgesinde demir açısından zengin topraklara rastlamak 

mümkündür. Örnek: İtalya, İspanya, Türkiye.  Fakat yüksek 
pH’dan dolayı bu demirler demir hidroksit olarak toprakta 
çözünemez olarak bulunur ve bitki tarafından dolaylı yollardan 
çok az miktarlarda alınabilirler. Toprakta demir olmasına rağmen 
bitkilerde kloroz görülür. pH yüksek olduğu sürece bu demirler 
alınamaz olarak kalır. Bu durumda kültür bitkilerine düzenli olarak 
şelatlı demir vermek gerekir. Toprak uygulamalarında en uygun 
demir şelatı EDDHA , ve yüksek pH toprak şartlarında en etkilisi 
orto-orto isomeri yüksek EDDHA’dır.

DoctoFerro 52,5 sadece topraklı yetiştiricilikte değil, 
TOPRAKSIZ KÜLTÜRLERDE de güvenle kullanılabilir.
Gerektiği takdirde yapraktan da güvenle uygulanabilir.

DoctoFerro 52,5 neden bu kadar etkili ?
Şelatlar bitkilerin ihtiyacı olan önemli metalleri alınabilir şekilde 
bitkilere sağlayan moleküllerdir. 
Kısaca şelat bir metali yarayışsız bileşik oluşumundan koruyan 
molekül yapısıdır. Şelatlar üç bileşenden oluşur. Kapsadıkları metal 
(Örnek; Fe+3), şelat maddesi (EDTA, DTPA, EDDHA, amino-asit, 
humik , fulvik asit, sitratlar) ve ek iyon (Na+ ya da NH4

+).

Demir Şelatı EDDHA %6 Fe
%5.25	orto-orto
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Piyasada satılan birçok şelat formu vardır. Bunların kullanımı ve 
tercih nedenlerini, etkili oldukları pH aralıkları ve çiftçiye verdiği 
maliyete karşılık faydası belirler. Bakır, mangan, çinko mikro-
elementlerinde EDTA şelatı kullanılır. Bu elementler EDTA ile hem 
yaprak hem topraktan uygulanabilir.

Demir için toprak uygulamalarında ise etkili olduğu bilimsel 
çalışmalarla kanıtlanmış, pH aralığı en yüksek olan EDDHA şelatını 
tercih etmeliyiz ki yurdumuz topraklarının pH zaten birkaç bölge 
dışında yüksektir.

Şelatlar kapsadıkları metali bitkinin kullanımına sunarlar fakat 
kendileri bitkiye girmezler.

Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi toprak uygulamalarında pH 
yüksek ise işlevini sürdürebilen Fe-EDDHA tercihimiz olmalıdır.

Demir şelat yardımıyla bitkiye sağlanmakta ve şelat maddesi 
toprakta kalmaktadır. Orto-orto şelatı topraktaki yarayışsız demiri 
bir miktar daha bitkiye elverişli duruma getirebilir ve orto-para’ya 
göre etkinlik süresini bir miktar daha uzatmış olur. Bu etkiye “iron 
shuttle effect” ya da “effect transporter” adı verilir.
Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki, topraktan yapılan 
uygulamalarda en yararlı şelat ürünü Fe-orto-orto-EDDHA içeren 
üründür.
DoctoFerro 52,5 EDDHA %6 orto-orto içeriği çok yüksek bir 
EDDHA ürünüdür.
İçerdiği şelatlı demirin en az %88’i orto-orto isomeridir.
Min. %5,25 orto-orto içeriği ile alınabilirliği çok yüksektir.
Maliyet-Fayda analizinde en mantıklı demir gübresidir.

Metal iyonu Şelat ajanı Metal şelatı

Demir şelatın kökten alımı:

Demir Şelatlar - Kimyasal İstikrar

TOPRAK UYGULAMALARI

Fidanlar

Meyveye yeni başlayan ağaçlar

Mahsül veren ağaçlar (normal verim) 

Mahsül veren ağaçlar (yüksek verim)              

Narenciye (büyük ağaçlar)

Bağlar (omca başına)

Süs bitkileri (gül,karanfil vb.)

Çok yıllık/tek yıllık çiçekler (krizantem,geranium v.b.) 

Çilek, ahududu

Sebzeler

Tarla bitkileri

5 - 10 g/ağaç

10 - 20 g/ağaç 

30 – 60 g/ağaç 

70 – 100 g/ağaç                 

100 – 125 g/ağaç

5 – 10 g/ağaç

300 g/dekar

350 g/dekar

400 – 600 g/dekar

100 – 150 g/da

75 – 125 g/da

YAPRAK UYGULAMALARI

Sebzeler, meyveler, bağlar, çim 100-200gr / 100 litre su ile

Orto-Orto’nun Önemi



İçerik ;
Suda çözünür demir (Fe)   : % 6
HBED ile şelatlı demir (Fe)  : % 6
orto-orto HBED ile şelatlı demir (Fe) : % 6

% 6’lık demirin tamamı orto-orto ile şelatlanmıştır.
Sodyum içermeyen şelatlama materyali (Na < %1) 
sayesinde, tuz riski olan topraklarda da güvenle 
kullanılır.

Demir – Ülkemiz topraklarında en fazla noksanlığı görülen 
elementlerden biridir. Ancak, noksanlığı toprakta az 
bulunmasından dolayı değil, yüksek pH ve yüksek kireç 
içeriğinden dolayıdır. Bu nedenle ülkemizde demir (Fe) 
topraktan verildiği zaman şelatlı olarak verilmelidir.

Demir (Fe) noksanlığı ilk önce genç yapraklarda ve 
özelliklede yeni oluşanlarda kendini gösterir. Tipik olarak 
damarlar arasında kloroz (sararma) ortaya çıkar, damarlar 

yeşil kalır. Demir (Fe) noksanlığının ileri durumlarında hiç 
klorofil sentezlenemediği için yaprak beyaz olabilir. 

Şelatlı demir (Fe) toprakta demirin (Fe) alınamaz formlara 
dönüşmesini ve diğer bitki besin elementleri ile güçlü 
bağlar yapmasını engelleyerek şelatın cinsine göre uzayan 
sürelerde bitki için faydalı formda kalmasını sağlar.

Demir Şelatı Fe-HBED
%6 orto-orto

Metal - iyonu
2+ ya da 3+ Maddesi (1-)

Kil ya da organik madde
tarafından tutulur

ya da tuz olarak çöker

Toprakta serbestçe
hareket eder
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Bolikel® XP Fe-HBED

Fe-HBED
(di (ortho-HydroxyBenzyl)-Ethylenediamine – Diacetic asit)  
pazarda yaygın olarak bilinen EDDHA şelatıyla oldukça 
benzer bir yapısal forma sahiptir. Fakat Fe-EDDHA’ın 
kararlılık sabiti 35 olup bu değer Fe-HBED de 39 dur. Bunun 
logaritmik bir değer olduğunu göz önüne alırsak HBED in 
EDDHA ya oranla 10.000 kat daha güçlü demiri muhafaza 
ettiği anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda araştırmalar göstermiştir ki HBED şelatlı 
demir (Fe) kullanımı ile toprakta bakırla demir daha az yer 
değiştirmekte ve yoğun bakır uygulanan alanlarda daha 
etkili bir demir gübrelemesi sağlanmaktadır. Orto-Orto’nun Önemi

Kontro
l

Fe - E
DDHA, 5 mg

Bolikel® XP, 1.25 mg

Bolikel® XP, 2.5 mg

Bolikel® XP, 5 mg

Bolikel® XP, 10 mg

g /
 sa

ks
ı

Kuru Madde

Demir noksanlığı görülen şeftali ağacı yaprağı

Sağlıklı şeftali ağacı yaprağı
* Saksı denemelerinde Bolikel® XP ve Fe-EDDHA nın farklı 
dozlarda narenciyede kuru ve yaş ağırlık verimine etkisi.

UYGULAMA
Bolikel® XP tarımsal analiz sonucuna göre veya ilk demir noksanlık belirtileri 
görülmeye başladığında kullanılmalıdır. Noksanlığa göre sezon boyunca 
devam edilebilir. Doğrudan toprağa uygulanır veya damla sulama 
sistemleriyle, diğer sulama sistemleriyle beraber uygulanabilir. Toprak 
üzerine serpilmiş ise en kısa zamanda toprakla karıştırılmalıdır. Meyve 
ağaçlarında taç izdüşümü 15-20 cm daire şeklinde kazılarak hendeğe 
uygulanıp, üstü kapatılır. Uzun süreli etkilidir.

KULLANMA DOZU

Tarla bitkileri (Genel)

Bahçe Bitkileri (Genel)

Narenciye

Yumuşak çekirdekliler

Sert çekirdekliler

Üzüm

Üzüm (Yüksek Sistemler)

Fidanlıklar

Çilek

Sebzeler 

0,4-0,8 kg/da

0,1-0,3 kg/da

40-150 g/ağaç

30-60 g/ağaç

30-60 g/ağaç

4-8 g/omca

8-20 g/omca

2-3 kg/da

0,25-0,5 kg/da

0,25-0,3 kg/da

Ekim, dikim öncesi gerekli miktar toprağa  serpilir veya toprağa sprey olarak uygulanır. 
Uygulama sonrası toprak karıştırılır.

Doğrudan sulama sistemleriyle uygulanır.  Toprağın ilk 10 cm derinliğini ıslatılacak 
kadar yeterli su kullanılmalıdır.

Uygulamayı takiben Demir Şelatını toprağa indirmek için hemen yeterli sulama 
yapılmalıdır.



Demir Şelatı EDDHA %6 Fe



İçerik ;
Şelatlı suda çözünür Demir
Fe % 6 EDDHA
%100 suda çözünür

Fe-Bitkilerde Fonksiyonu
Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda 
bulunur fotosentez metabolizmasında önemli rolü vardır. Klorofil 
sentezi icin önemlidir.

Fe-Topraktaki Yarayışlılığı
Toprakta bulunan bitkiye yarayışlı demir miktarı, toplam toprak 
Fe içeriğine kıyasla azdır. Nötr ve bazik karakterli topraklarda ise 
yarayışlı Fe miktarı daha da azdır. Noksanlık aşırı kireçleme ve ağır 
metallerin varlığında daha da artar. Yüksek Mn da Fe noksanlığına 
sebep olur.

Fe-Noksanlığı
Fe bitkide immobil olduğu için sararma önce genç yapraklarda 
görünür. Tahıllarda ise noksanlık belirtileri kendini yaprak boyunca 
sarı ve yeşil boyuna çizgiler olarak gösterir.

Fe-Noksanlığına Hassas Ürünler
Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, 
şeftali, erik ve süs bitkileri.

Grafik:
Şelatların kaynağı ve farklı pH değerlerindeki yarayışlılığı

grafikte demirin farklı şelat maddelerinde ve farklı pH 
değerlerindeki yarayışlılığını görmekteyiz.

- Fe-EDTA yaprak uygulamaları ve asidik topraklarda 
 uygundur.
- Fe-DTPA serada topraksız üretim (kayayünü, torf ) için 
 ve nötr topraklarda uygundur.
- Fe-EDDHA toprak uygulamalarında uygun, pH 8 ve 
 üzeri seviyesinde olabilir.

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZU

Fidanlar

Meyveye yeni başlayan ağaçlar

Mahsül veren ağaçlar (normal verim)

Mahsül veren ağaçlar (yüksek verim)

Narenciye (büyük ağaçlar)

Bağlar (omca başına)

Süs bitkileri (gül, karanfil, vb.)

Tek yıllık / çok yıllık çiçekler (krizantem, gerbera vb.)

Çilek, Ahududu

Sebzeler

Tarla bitkileri

10 - 20 gr / Bitki

50 gr / Ağaç

80 - 100 gr / Ağaç

100 - 150 gr / Ağaç

150 - 200 gr / Ağaç

10 - 20 gr / Ağaç

500 gr / Dekar

600 gr / Dekar

500 - 1000 gr / Dekar

250 - 300 gr / Dekar

250 - 300 gr / Dekar
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Demir Şelatı EDDHA %6 Fe



EC FERTILIZER
Demir Şelatı - EDDHA

Garanti Edilen İçerik w/w
Suda Çözünür Demir (Fe) : % 6,0
EDDHA Şelatlı  Demir (Fe) : % 6,0
EDDHA-Fe % 100 şelatlıdır.

Bitkilerde demir noksanlığını gidermek için
kullanılır.

SUDA ERİYEN TOZ FORMUNDA DEMİR ŞELATI
(EDDHA FeNa) ihtiva eder.

Iron Fıst Fe %6 EDDHA

%100 suda çözünür demir ihtiva eder. 
Demir elementi, bitkilerde işlevi açısından oldukça önem 
arz etmektedir. Fotosentezde klorofil sentezi için önemlidir. 
Eksikliği genç yapraklarda görünür ve belirli periyotlarda bitki 
besleme programlarına alınması gerekmektedir. Bitkilerde genç 
yapraklarda başlayan demir noksanlığından kaynaklı sararmaları 
görmeden önlem amaçlı kullanılmalı ve demir eksikliği kaynaklı 
olası verim kayıplarından sakınılmalıdır.

ETKİNLİĞİ:
IRONFIST‘nin etkisi aşağıda belirtilen durumlarda daha hızlı 
görülür.
A) Toprak tipi: 
Kumsal, hafif bünyeli topraklarda daha çabuk sonuç alır.
B) Toprak nemi:
Rutubetli topraklarda daha çabuk sonuç alır.
C) Toprak sıcaklığı:
Sıcak topraklardaki etki, soğuk olanlara nazaran daha yüksektir. 

KULLANMA ŞEKLİ:
IRONFIST, sadece topraktan uygulanmalıdır. Ağacın dış dalları 
izdüşümünde toprak dairesel olarak 15 - 20 cm kazılır, ağaç 
başına tavsiye edilen doz, kazılan çukura kuru veya sulandırılarak 
dökülür, toprakla kapatılıp, sulanır. Kökten alınarak bitkinin bütün 
organlarına ulaşır. Damlama sulama sistemlerinde kullanılacaksa, 
dekara 250 g IRONFIST karıştırılarak uygulanır.

KULLANMA ZAMANI:
RONFIST, ilk demir noksanlğı belirtileri görülmeye başladığında 
kullanılmalıdır. En uygun zaman ağaçlar uyanmadan önceki 
(gözler patlamadan) ilkbahar dönemidir. Kullanılan dozu ikiye 
bölerek kullanmak mümkündür. Dozun yarısını gözler patlamadan, 
yarısını çiçek sonrası (meyve teşekkülünde) uygulamak uygundur.
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Fidanlar 10 - 20 g

Meyveye yeni başlayan ağaçlar 50 g

Mahsül veren ağaçlar (normal verim) 80 - 100 g

Mahsül veren ağaçlar (yüksek verim) 100 - 150 g  

Narenciye (büyük ağaçlar) 150 - 200 g

Bağlar (omca başına) 10 - 20 g

Tek yıllık / çok yıllık çiçekler (krizantem, gerbera vb.) 600 g/dekar

Çilek, ahududu 500 - 1000 g/dekar

Sebzeler 200 - 300 g/dekar

Tarla bitkileri 250 - 300 g/dekar

Toprak Uygulamaları
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Özel	Yaprak	Gübreleri



Speedfol® Starter SC gerekli temel besinlerin iyi-dengelenmiş 
bir karışımını sunmaktadır. Speedfol™ Starter SC gelişmiş bir 
başlangıç büyümesi ve erken hasat elde etmek için noksanlık 
ya da aşırılık nedeniyle oluşan besin dengesizliklerini gidermek 
ve önlemek için uygulanan bir üründür. Yüksek oranda 
fosfor (P) içerir. Fosfor bitkide ATP vasıtasıyla enerji iletimi ve 
özümsemesinde kullanılır. Fosfor bitkide gelişmeyi teşvik eder.
Speedfol™ Starter SC fide, fidan ve genç bitkiler için ideal bir 
kök gelişim düzenleyicisi ve kök gelişimi gerekli ya da azalmış 
olan stresli dönemlerde kullanılması uygun bir üründür. Tohum 
oluşumunu, fotosentez ve karbonhidrat taşınımı işlemlerinde 
gerekli enerjiyi sağlamayı teşvik eder.  Hasat sonrası uygulamalar 
ile bir sonraki sezon için besin rezervlerinin depolanmasını sağlar

Speedfol® Vegetative SC iyi bir vejetatif gelişmeyi sağlamak, 
noksanlık yada aşırılık nedeniyle oluşan besin dengesizliklerini 
gidermek ve önlemek için gerekli temel besinlerin iyi-
dengelenmiş bir karışımını sunmaktadır.
Speedfol® Vegetative SC içerisinde NPK + S + 6 iz element 
bulunduran yüksek konsantrasyonlu bir formülasyondur. Yüksek 
N içeriği yaprak ve sürgün gelişimini teşvik eder.
Speedfol® Vegetative SC  bitkiye vejetatif gelişme döneminde 
yaprak ve sürgün gelişimini teşvik etmesi ve/veya hasat sonrası 
uygulamalar ile bir sonraki sezon için besin rezervlerinin 
depolanmasını sağlamak için uygulanır.

Speedfol® Flower&Fruit SC gerekli temel besinlerin iyi 
dengelenmiş bir karışımını sunmaktadır.
Speedfol® Flower&Fruit SC bitkiye generatif dönemde besin 
noksanlıklarını ya da aşırı uygulamalardan doğan dengesizlikleri 
önlemek ya da düzeltmek için ve çiçeklenmeyi, meyve 
tutumunu ve gelişimini teşvik etmek için uygulanır.
Speedfol® Flower&Fruit SC  yüksek oranda Potasyum içerir. 
Potasyum kalite ve verim için en önemli etmenlerden biridir. 
Stomaların açılıp kapanmasını ve bununla birlikte yaprakta 
CO2 özümsenmesini ve fotosentezi (şeker üretimi) düzenler. 
Fotosentez ürünlerinin yapraktan meyveye taşınmasını ve 
depolanmasını sağlar. 60’tan fazla enzim bileşeninde faaliyet 
gösterir. potasyum bitkilerin generatif gelişmelerini teşvik eder. 

Toplam Azot (N)    10,6 15,7
Nitrat Azotu (NO3-N)         2,6 3,9
Amonyum Azotu (NH4-N)          2,4 3,5
Üre Azotu (NH2-N)          5,6 8,3
Fosfor Pentaoksit (P2O5) 12,1 17,9 
Potasyum Oksit (K2O) 13,1 19,4

Suda çözünür
Suda çözünür

İçerik
% w/w       % w/vElement

Bor (B) 0,101 0,150
Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı  0,021 0,031 
Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,051 0,075  
Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,021 0,031 
Molibden (Mo) 0,005 0,008
Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,051 0,076
Biüresi düşüktür.
Bütün mikro elementler suda çözünürler.

İçerik
% w/w       % w/vMikro Element

Toplam Azot (N) 16,5 24,4
Nitrat Azotu (NO3-N) 2,7  3,9
Amonyum Azotu (NH4-N) 1,5 2,2
Üre Azotu (NH2-N) 12,3 18,3
Fosfor Pentaoksit (P2O5) 7,6 11,2 
Potasyum Oksit (K2O) 12 17,4 

Suda çözünür
Suda çözünür

İçerik
% w/w       % w/vElement

Bor (B) 0,101 0,150
Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,021 0,031 
Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,051 0,075  
Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,021 0,031 
Molibden (Mo) 0,005 0,008
Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,051 0,076 
Biüresi düşüktür.
Bütün mikro elementler suda çözünürler.

İçerik
% w/w       % w/vMikro Element

Toplam Azot (N) 9,2 13,6
Nitrat Azotu (NO3-N) 4,4 6,5
Amonyum Azotu (NH4-N) 1,4 2,0
Üre Azotu (NH2-N) 3,4 5,1
Fosfor Pentaoksit (P2O5) 6,8  10,0
Potasyum Oksit (K2O) 18,2 27,0 

Suda çözünür
Suda çözünür

İçerik
% w/w       % w/vElement

Bor (B) 0,101 0,150
Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı  0,021 0,031 
Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,051 0,075  
Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,021  0,031 
Molibden (Mo) 0,005  0,008
Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,051 0,076  
Biüresi düşüktür.
Bütün mikro elementler suda çözünürler.

İçerik
% w/w       % w/vMikro Element
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Bor noksanlığı için yapraktan veya topraktan uygulama için 
formüle edilmiş üstün kaliteli bir üründür.

Boron

Bor (B) 10,9 15

İçerik
% w/w       % w/vMikro Element

Kalsiyum noksanlıklarında yapraktan uygulama için formüle 
edilmiş üstün kaliteli bir üründür.

Kalsiyum (Ca) 12,1 16
Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) 16,9 22,4

İçerik
% w/w       % w/vMikro Element

Calcium

Bitki tarafından kolay ve çabuk alınan, bitkide çiçeklenme ve çiçek 
tutumuna yardımcı olan, yüksek miktarda fosfor içeren, çinko ve 
potasyum ilaveli yoğun bir gübredir.

Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 28,2 43
Suda çözünür Çinko 9,2 14
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) 5 7,6

İçerik
% w/w       % w/vMikro Element

PhosphoZinc

Özellikle meyvelerde hasat öncesi uygulama ile meyvelerin 
kırmızı renginin artmasına yardımcı olur. 

Toplam azot (N) 3 3,9
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 23,6 31
Suda çözünür kalsiyum oksit (CaO) 4,3 5,6

İçerik
% w/w       % w/vMikro Element

Colour

Tüm bitkilerde iz element noksanlığını gidermek için kullanılan 
bir üründür.

Bor (B) 1,5
Bakır (Cu) 0,5
Demir (Fe) 5
Mangan (Mn) 3
Molibden (Mo) 0,05
Çinko (Zn) 4

İçerik
% w/wMikro Element

Özellikle meyve ağaçlarında hasat sonrası kullanım için formüle 
edilmiş, fakat bir çok bitkide iz element eksikliği görüldüğü 
zaman kullanılabilen bir üründür.

Suda çözünür Bor (B) 4
Suda çözünür Demir (Fe) 2,5
Suda çözünür Mangan (Mn) 8
Suda çözünür Çinko (Zn) 10

İçerik
% w/wMikro Element

İçerik
% w/w

Mangan içeriği yüksek, özellikle pancar gibi tarla bitkileri ve 
serada yapılan yetiştiricilikte mangan, bor ve çinko noksanlıklarını 
gidermek için formüle edilmiş bir üründür.

Bor (B) 6,0
Mangan (Mn) 12,0 
Çinko (Zn) 5,5

Mikro Element

Tarla bitkileri, meyve ağaçları ve sebzelerde bakır noksanlıklarına 
karşı yapraktan uygulamalar için , Doktor Tarsa kalitesi ile sunulan 
yoğun içerikli Bakır oksiklorür ürünüdür. İhtiyaç duyulduğunda 
topraktan da uygulanabilir.

Toplam Bakır (Cu) 26 40

İçerik
% w/w       % w/vMikro Element

Organik Madde  10
Toplam Azot (N)  9
Nitrat Azotu (NO3-N)  9
Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)  14
Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO)  2,5
Suda çözünür Bor (B)  0,16
Suda çözünür Molibden (Mo)  0,004
Toplam Serbest Aminoasit  1,1 
pH (25 ˚C)     8,05               

İçerik                                                                               % w/w

Speedfol® Amino Calmag Plus SC bitkilerin daha güçlü olması, 
Ca ve Mg alımının artırılması için N, B, Mo ve aminoasitler ile 
zenginleştirilmiştir. İçerdiği dengeli besin maddeleri ile bitki 
besin maddesi noksanlıklarının görülmesinin önüne geçer. 
Mevcut noksanlıklarda kullanılması durumunda, noksanlıkların 
giderilmesini sağlayarak sağlıklı ve yüksek kalite bitkisel 
ürünlerin ve hasat sonrası depolama, raf ömrünün artmasına 
yardımcı olmaktadır. Bitkinin tüm fizyolojik dönemleri içerisinde 
kullanılabilmektedir.



Yumuşak
Çekirdekliler
(Elma, Armut, Ayva vb.)

Yumuşak
Çekirdekliler
(Elma, Armut, Ayva vb.)

Fare kulağı döneminde ve hasat sonrası yaprakların hala 
fotosentez yaptığı dönemde bir sonraki sezona daha iyi besin 
rezervleri ile girmesi için uygulanır. 2 uygulama yapılır.

Vejetatif dönem boyunca ve/veya hasat sonrası dönemde bir 
sonraki sezona daha iyi besin rezervleri ile girmesi için 1-2 
uygulama yapılır. 

Çiçek dökümünden sonra ve hasat sonrası yaprakların hala 
fotosentez yaptığı dönemde kök gelişimini teşvik etmesi ve bir 
sonraki sezona daha iyi besin rezervleri ile girmesi için uygulanır.

Vejetatif gelişme dönemi boyunca 1-2 hafta arayla ve/veya 
2 kere hasat sonrası erken dönemde bir sonraki sezona besin 
rezervlerinin depolanması için uygulanır.

Bitki iyice gelişene kadar haftalık uygulama yapılır. Şaşırtmadan 4 hafta sonra ile hasattan 2 hafta öncesine kadar 
uygulanır.

1-2 hafta arayla çiçeklenme öncesi ve hasat sonrası uygulanır. Baharda sürgün gelişimi % 40 ve % 70 iken 2 uygulama yapılır.

Çıkış sonrası her 2 haftada bir uygulanır. Kalem döneminde her 2 hafta bir uygulanır.

1-2 hafta arayla çiçeklenme öncesi ve hasat sonrası uygulanır. Çiçeklenme öncesi ve hasat sonrası 1-2 hafta arayla uygulanır.

Çıkıştan 2 hafta sonra uygulanır. 2 hafta sonra tekrarlanır. Yaprak gelişimi döneminde bitkiyi tam örtecek şekilde bir defa 
uygulanır.

Çıkıştan 2 hafta sonra uygulanır. 2 hafta sonra tekrarlanır. Vejetatif gelişme boyunca uygulanır. 2 hafta arayla tekrarlanır.

Sürgün gelişim döneminde uygulanır. Sürgün gelişim döneminde uygulanır.

Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Bitki çıkışından sonra ilk 4 
hafta boyunca 1-2 hafta arayla uygulanır.

Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Kardeşlenme ve sapa 
kalkma dönemlerinde 1-2 hafta arayla uygulanır.

Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Bitki çıkışından sonra ilk 4 
hafta boyunca 1-2 hafta arayla uygulanır.

Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Çiçeklenmeye kadar 
1-2 hafta arayla uygulanır.

Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Bitki çıkışından sonra ilk 4 
hafta boyunca 1-2 hafta arayla uygulanır.

Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Çiçeklenmeye kadar 
1-2 hafta arayla uygulanır.

Yaprak gelişimi dönemi boyunca bitki 50cm boyunda iken uygulanır. Sap uzaması dönemi boyunca uygulanır.
Bitkiyi tam örtecek şekilde, çıkıştan sonraki ilk 4 hafta boyunca 
7-14 günde bir uygulanır.

Bitkiyi tam örtecek şekilde, çiçeklenmeye kadar 1-2 hafta 
arayla uygulanır.

Çıkıştan ve/veya şaşırtmadan 2 hafta sonra uygulanır. 2 hafta 
sonra tekrarlanır.

Vejetatif gelişme dönemi boyunca çiçeklenme başlangıcına 
kadar uygulanır. 2 hafta arayla tekrarlanır.

Şaşırtmadan 1-3 hafta sonra uygulanır. Bitki iyice kendini 
toparlayana kadar haftalık uygulanır.

Bitkide yüksek verim için gerekli yeterli üst aksam gelişimi 
tamamlanana kadar haftalık uygulanır.

Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası olmak 
üzere 3 uygulama yapılır.

Hasat sonrası yapraklar hala fotosentez yaptığı dönemde bir 
sonraki sezona daha iyi besin ve enerji rezervleri ile girmesi 
için uygulanır. 2 uygulama yapılır.

Doz
cc/100L su

Doz
cc/100L suBitki BitkiUygulama Zamanı ve Sayısı Uygulama Zamanı ve Sayısı

Sert Çekirdekliler
(Kiraz, Şeftali, Erik, 
Kayısı)

Sert Çekirdekliler
(Kiraz, Şeftali, Erik, 
Kayısı)

Lahana Brokoli ve
Karnabahar

Lahana Brokoli ve
Karnabahar

Hıyar, Kabak
Kavun, Karpuz

Hıyar, Kabak
Kavun, Karpuz

Patates, Pancar
Havuç

Patates, Pancar
Havuç

Domates, Biber
Patlıcan

Domates, Biber
Patlıcan

Açık tarla
sebzeleri

Açık tarla
sebzeleri

Yem Bitkileri
Yonca, Fiğ vb.

Yem Bitkileri
Yonca, Fiğ vb.

Geniş ağaçlar ve
meyve bahçeleri
(muz, zeytin gibi)

Geniş ağaçlar ve
meyve bahçeleri
(muz, zeytin gibi)

Hububat Hububat

Narenciye Narenciye

Soğan, Sarımsak Soğan, Sarımsak

Mısır, Ayçiçeği Mısır, Ayçiçeği

Süs Bitkileri Süs Bitkileri

Çilek Çilek

Üzüm Üzüm

Pamuk Pamuk

300

250

300

300

300

300

300

200

250

250

300

200

350

300

300

250

300

350

250

400

500

350

500

250

400

250

250

400

250

400

250

200

300

500

Yumuşak
Çekirdekliler
(Elma, Armut, Ayva vb.)

Petal dökümü döneminde yapraklar tam geliştiği zamanda meyve 
tutumunu ve meyve büyüklüğünü teşvik etmek için uygulanır. Gerektiğinde 
tekrarlayınız.

Baharda yapraklar tam geliştiğinde sürgün atma dönemi boyunca uygulanır. 
Sürgünler 20-30cm arasında olduğunda ve çekirdek sertleşme döneminde 
meyve tutumunu ve gelişimini teşvik etmek için uygulama tekrarlanır.

Şaşırtmadan 4-5 hafta sonrası ile hasada 2 hafta kalana kadar uygulanır.

Çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemlerinde 1-2 hafta arayla uygulanır. 
Gerektiğinde tekrarlayınız.

Yumru oluşumundan önce başlanır ve her 2 haftada bir uygulanır.

Çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemlerinde 1-2 hafta arayla uygulanır. 
Gerektiğinde tekrarlayınız.

Bitkiyi tam örtecek şekilde, çiçeklenme ve yumru oluşumu başlangıcı dönemi 
boyunca 1-2 hafta arayla uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız.

Bitkiyi tam örtecek şekilde, çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemi boyunca 
1-2 hafta arayla uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız.

Sürgün gelişim döneminde uygulanır.

Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Kardeşlenme dönemi ve dane oluşum 
dönemi uygulanabilir. Gerektiğinde tekrarlayınız.

Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Çiçeklenme ve koza büyüme 
dönemlerinde 1-2 hafta arayla uygulanır. İlk uygulama çiçeklenme 
başlangıcından 1-2 hafta sonra yapılır. 4 uygulama yapılır.

Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Çiçeklenme ve meyve gelişimi 
dönemlerinde 1-2 hafta arayla uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız.

Bitki 50 cm boyunda iken ve püskül oluşturma döneminde uygulanabilir.

Çiçeklenme dönemi boyunca her 7-14 gün arayla bitkiyi tam örtecek şekilde 
uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız.

Bitkiyi tam örtecek şekilde, çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemi boyunca 
1-2 hafta arayla uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız.
İlk çiçeklenmeden başlayarak her 15 günde bir uygulanır. Gerektiğinde 
tekrarlayınız.

Çiçeklenme sonrası ve meyve büyümesi dönemlerinde renklenme 
başlangıcına kadar 1-2 hafta ara ile uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız.

Doz
cc/100L suBitki Uygulama Zamanı ve Sayısı

Sert Çekirdekliler
(Kiraz, Şeftali, Erik, 
Kayısı)

Lahana Brokoli ve
Karnabahar

Hıyar, Kabak
Kavun, Karpuz

Patates, Pancar
Havuç

Domates, Biber
Patlıcan
Açık tarla
sebzeleri
Yem Bitkileri
Yonca, Fiğ vb.

Geniş ağaçlar ve
meyve bahçeleri
(muz, zeytin gibi)

Hububat

Narenciye

Soğan, Sarımsak

Mısır, Ayçiçeği

Süs Bitkileri

Çilek

Üzüm

Pamuk

300

250

400

400

350

400

200

300

300

250

400

200

400

300

300

200

500
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Elma ve Armut

Brokoli ve 
Karnabahar
Lahana, Marul
Maydanoz
Kiraz, Vişne

Narenciye

Pamuk

Kavun, Karpuz, 
Hıyar, Kabak
Sarımsak, Soğan

Muz
Zeytin
Mısır, Ayçiçeği
Soya, Bezelye, 
Yerfıstığı
Süs bitkileri

Patates

Üzüm

Çeltik
Şeftali, Erik

Çilek

Tahılgiller

Domates, Biber

Meyveler 2-3 cm büyüklüğüne ulaştığında ve ilk uygulamayı 
takiben 7. 14. Günlerde tekrarlanır.
Fide dikiminden 4-5 hafta sonra ve hasattan 2 hafta öncesine 
kadar ihtiyaç dahilinde tekrarlanır.
Kafa oluşumu başladıktan sonra uygulamaya başlanabilir.

Çiçeklenmeyi takiben tam kaplama yapılır. İhtiyaca göre 2 hafta 
aralıklarla tekrarlanır.

İhtiyaç dahilinde 2 hafta aralıklarla uygulanır.
İhtiyaç dahilinde 2 hafta aralıklarla uygulanır.

Sürgünler 10-15 cm boy uzadığında ve meyve tutumunu 
takiben, çekirdek sertleşmesine kadar 10 günde bir tekrarlanır.
Çiçeklenmeden, hasat bitimine 2 hafta kalıncaya kadar 2 
haftada bir tekrarlanır.

İlk çiçeklenmeden, hasat bitimine 2 hafta kalıncaya kadar 2 
haftada bir tekrarlanır.

Kardeşlenme dönemi ve 10 gün sonra.

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Toprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar cc/da

2 hafta aralıklarla tam kaplama yapılacak şekilde uygulama yapılır.
Taç yaprakların % 80’i döküldükten sonra ve beyaz olum 
dönemi ve renklenmeden 10 gün sonra uygulanır.
% 40 filizlenmede, % 70 filizlenmede, meyve tutum 
zamanında uygulanır. Yeni filizlenmelerde tekrarlanır.

Kalem döneminden yumru oluşumu başlangıcına kadar her 
iki haftada bir uygulanır.

Sapa kalkma döneminde ve 1 hafta sonrasında uygulanır.

Çiçeklenme zamanı ve 10 gün sonrasında uygulama yapılır.

7-14 günde bir tam kaplama olacak şekilde uygulanır.

Sürgünler 40-60 cm uzadığında ve meyve tutumundan sonra.
Meyve tutumundan sonra renklenme bitimine kadar.  
Salkım oluşum dönemine kadar 2-3 uygulama.

Yumru oluşumunda uygulamaya başlanır. 7-14 gün aralıklarla 
3-4 uygulama yapılır.

Çiçeklenmeyi takiben tam kaplama yapılır. İhtiyaca göre 2 
hafta aralıklarla tekrarlanır.

Doz
cc/100L suBitki Uygulama Zamanı ve Sayısı

250

300

300
350

250

300

500

400

450

250
350
400

300

300
300

200
250
300

250

250

350
250

700

500

Meyveler

Sebzeler

Meyve tutumundan sonra  gerekli görülen her dönemde 
uygulanabilir. İlk uygulamayı takiben 7-14 Gün arayla 
tekrarlanabilir.
Fide dikiminden 4-5 hafta sonra ve hasattan 2 hafta öncesine 
kadar ihtiyaç dahilinde tekrarlanır.



Örtü altı bitkileri

Yumuşak 
çekirdekliler

Sert çekirdekliler

Karnabahar, 
Lahana, Brokoli, 
Brüksel Lahana

Havuç

Şeker Pancarı

Çilek

Ayçiçeği

Bağ

Mısır

Domates, Biber

Patates

Soğan

Narenciye

Zeytin

Çiçeklenme öncesi ve sonrası ihtiyaç olan her dönem 
kullanılabilir.

Pembe tomurcuk dönemi, çiçeklenme başı ve taç yaprakların 
döküldüğü dönemde uygulayınız. Ayrıca hasat sonrası dekara 
200-300ml uygulayınız.

Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe tomurcuk 
döneminde uygulayınız. Ayrıca hasat sonrası aynı dozda uygulanır.

2 yaprak dönemi ile çiçek gözü oluşumuna kadar uygulayınız. 
Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanır.

4-8 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün sonra 
tekrarlanır.

Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda uygulayınız. Gerekirse 10-14 
gün sonra tekrarlanır.

Meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 
gün arayla 3 kez uygulanır.

Tomurcuklanma ve çiçeklenme öncesi dönemlerinde 
uygulayınız. Hasat sonrası da aynı miktarda uygulayınız.

4-6 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün arayla 
tekrarlayınız.

10-15 cm boya erişince veya yeterli yaprak yüzeyi oluşunca 
uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanır.

4-6 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün 
arayla tekrarlayınız.

Yapraklar çıktıktan sonra, çiçek salkımı oluştuğunda ve meyve 
tutumundan sonra uygulayınız.

4-8 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün 
sonra tekrarlanır.
Bitki çıkışının tamamlanmasından yumru oluşumuna kadar 
2 kere uygulayınız. Yumru gelişimi döneminde dekara 100ml 
dozunda üçüncü uygulama yapılır.

Çiçeklenme başlamadan yeşil göz döneminde uygulayınız. 
Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanır.

Doz
cc/100L suBitki Uygulama Zamanı ve Sayısı

100

100-200

100-200

200-300

200-300

300

150

300

100

300

100

100-200

200

100

200-300

Boron

Tahılgiller

Pamuk

Mısır, Ayçiçeği

Fasulye

Patates, Pancar,
Havuç

Çeltik

Soya Fasulyesi

Şeker Pancarı

Sert Çekirdekliler

Yumuşak 
Çekirdekliler

Üzüm

Domates, Biber, 
Patlıcan

4 yapraklı dönemden başaklanma öncesine kadar uygulayınız. 
Gerekirse 10-14 gün aralıklarla tekrar uygulamalar yapınız.

Çiçeklenme başlangıcında.

4-6 yapraklı döneminde uygulayınız.

4-6 yapraklı dönemde uygulayınız. Aşırı noksanlıklarda 10-14 
gün arayla tekrar uygulamalar yapmak gerekir.

Çiçeklenme öncesi döneminde ve hasat sonrası döneminde 
uygulama yapılır.

10-15 cm olduğu dönemde uygulayınız. Aşırı noksanlıklarda 
10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapmak gerekir.

Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2 uygulama olarak 
uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün aralıklarla tekrar 
uygulamalar yapınız.

Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı olduğu 
dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.

Meyve gözleri kabarmaya başladığı dönemde ve hasat sonrası 
dönemde uygulama yapılır.

Çiçeklenme öncesi ve hasat sonrası uygulanır.

Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulanır.

Bitki 5-15 cm boyunda iken uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün 
aralıklarla tekrar uygulamalar yapınız.

Doz
cc/100L suBitki Uygulama Zamanı ve Sayısı

300

300

300

250

300

300

300

300

200

200

200

200

PhosphoZinc

Yumuşak
Çekirdekliler
(Elma, Armut, Ayva vb.)

Karnabahar, 
Lahana, Brüksel 
Lahanası, Brokoli

Patates, Pancar, 
Havuç

Hububat

Sert Çekirdekliler 
(Kiraz,Erik,Kayısı)

Hıyar, Kabak, 
Kavun, Karpuz

Soğan, Sarımsak, 
Pırasa

Mısır, Ayçiçeği

Fasulye

Çilek, Ahududu

Üzüm

Narenciye

Çiçek öncesi, küçük meyve dönemi ve renk için hasattan 2-3 
hafta öncesi uygulama önerilir.

Gövde gelişmesi/baş teşekkülü döneminde başlayarak 7-14 
gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Bitki 15 cm boya ulaştığında 7-10 gün arayla 2-3 uygulama 
yapılmalıdır.

4-8 yaprak döneminde uygulama yapılmalıdır.

Çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme ve meyve gelişimi 
dönemlerinde 3 uygulama yapılmalıdır.

Meyve tutumu döneminde uygulama yapılmalıdır ve 10-14 
gün arayla 2-3 kez tekrarlanmalıdır.

Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası 
uygulama yapılır.

Kardeşlenme döneminde uygulama yapılmalıdır. Gerektiğinde 
10-14 gün arayla tekrarlayınız.

Çiçek dökümünden başlayarak 7-14 gün arayla 2-3 uygulama 
yapılmalıdır.

Dikimden 10-14 gün sonra başlayarak 7-10 gün arayla 2-3 
uygulama yapılmalıdır.

Çiçeklenme öncesi uygulama yapılmalıdır.

Dikimden iki hafta sonra uygulama yapılmalıdır. Gerektiğinde 
10-14 gün arayla tekrarlayınız.

Doz
cc/100L suBitki Uygulama Zamanı ve Sayısı

200

300

300

300

200

250

300

300

200

250

250

300

Colour

Örtü altı bitkileri

Yumuşak 
çekirdekliler

Sert çekirdekliler

Domates, Biber, 
Patlıcan

Bağ

Pamuk

Çilek

Kavun, Karpuz

Patates, Pancar, 
Havuç

Soğan, Sarımsak

Hububat

Narenciye

Karnabahar, 
Lahana, Brüksel 
Lahanası, Brokoli

Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 
gün aralıklarla kullanılabilir. Hasata kadar en az 5 uygulama 
önerilir.

Taç yaprakların dökülmesinden hasattan bir hafta öncesine kadar 
7-14 gün arayla uygulayınız.

Meyve tutumundan sonraki dönemde, hasattan 4 hafta ve 2 hafta 
önce olmak üzere 2 kez uygulayınız.

Meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 7 gün 
arayla 2-3 kez uygulayınız.

Çıkıştan ya da şaşırtmadan sonra başlanarak 10-14 gün arayla 2-3 
kez uygulayınız.

Gövde gelişmesi/baş teşekkülü döneminden başlayarak, hasata 
kadar 10-14 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.

Hasat Sonrası Uygulama: Hasat edilen elma, armut, ayva gibi yumuşak çekirdekli meyveler, 500 
L su içerisine 7 L Speedfol Calcium katılan karışımına daldırıldıktan sonra soğuk hava deposuna 
konursa depolama ömürleri uzar.

İkinci çiçek sürgünleri görülünce uygulayınız. 7-14 gün arayla 
tekrarlayınız.
Dane tutumu ile hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 
gün arayla uygulayınız.

Taraklanma başlangıcı ile %20 çiçeklenme arası uygulayınız. 
Pamukta koza dökümünü önler ve verimde artış sağlar.

Yumru teşekkülü başlangıcında ilk uygulama yapılır, 10-14 
gün arayla 2-3 kez tekrarlanır.

Kardeşlenme ile sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.

Meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 
10-14 gün arayla 3 kez uygulayınız.

Çiçeklenme başlangıcından itibaren 7-10 gün arayla 3 kez 
uygulayınız.

Doz
cc/100L suBitki Uygulama Zamanı ve Sayısı

200

300

300

200

300

400

200

300

200

300

300

300

300

Calcium



Elma
Üzüm

Narenciye

Biber (Açık saha)

Patates

Domates
Çilek

Tahıl

Çim

Zeytin

Vegetatif gelişme dönemi ve meyve tutum dönemi.

Tomurcuklanmadan önce uygulayınız.

Hasat sonrası maksimum 0.21 L/da uygulama
Ağaçta çiçek veya meyve varken uygulama yapmayınız.

İki yaprak döneminde, ikinci boğum görüldüğünde ileri 
noksanlıklarda 15 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır. 
Sonbahar ekimlerinde kış soğuklarına girmeden uygulama 
yapılması tavsiye edilir.
Baharda gelişme başlayınca uygulanır. İleri noksanlıklarda 
15 gün aralıklarla tekrarlanır.  Koyun otlatılan meralarda 
kullanmayınız.
Bahar ve sonbahar arasında 2 - 3 uygulama.

Dikimden 35 gün sonra (4 - 6 yaprak dönemi)
Tam yeşermeden 7-14 gün sonra ve yaprak analizini takiben 
yumru gelişimi sırasında uygulayınız.
4 - 6 yaprak döneminde, yada dikimden 35 gün sonra.
Çiçeklenme öncesi erken sezonda uygulayınız.

Doz
cc/100L suBitki Uygulama Zamanı ve Sayısı

100
100

100

100

200

100
50

150

150

200

Toprak 
Uygulaması

0,15-0,3
L /daErken dönemde uygulanır. İhtiyaç halinde tekrarlanır.

Şeker Pancarı

Lahanagiller, 
Karnabahar,
Şalgam, Kanola

Baklagiller
Domates, Biber, 
Soğan, Sarımsak

Kabakgiller

Ayçiçeği

Mısır

Buğday

Patates

Bağ

Pamuk

Çilek

Narenciye

Zeytin

Yem Bitkileri 
(Yonca,vb.)

4-6 yaprak döneminde uygulayınız. 10-14 gün sonra aynı 
dozda tekrarlayınız.

4-6 yaprak döneminde uygulayınız.

4-6 yaprak döneminde uygulayınız. 10-14 gün sonra tekrarlayınız.

2 yaprak ve kardeşlenme dönemi arasında uygulayınız.

Çiçek salkımları görülmeye başladığında uygulayınız. 
Gerektiğinde 10-14 gün sonra tekrarlayınız.

İlkbaharda sürgün verirken (çiçeklenme başlamadan) 
uygulayınız.
Gözler patladığında uygulayınız. Çanak yapraklar açılmaya 
başladığında aynı dozu tekrarlayınız.

Biçildikten 1 hafta sonra uygulayınız.

6 yaprak döneminde uygulanır. 10-14 gün sonra tekrarlayınız.

Erken çiçek döneminde uygulayınız. 10-14 gün sonra 
tekrarlayınız.

2-8 yaprak döneminde uygulayınız. 2 hafta sonra 
tekrarlayınız.

Yeşil aksamının toprak yüzeyinde tamamen görünmesinden 1 
hafta sonra uygulayınız. 2 hafta sonra tekrarlanmalıdır.

Çıkıştan 21-28 gün sonra uygulayınız. 10-14 gün sonra 
tekrarlanır.

İlkbaharda yeni sürgünler büyümeye başladığında 
uygulayınız.  10-14 gün sonra tekrarlayınız.

4-8 yaprak döneminde uygulayınız. 10-14 gün sonra 
tekrarlayınız.

Doz
g/100L suBitki Uygulama Zamanı ve Sayısı

300

300

250

300

300

400

400

350

300

250

300

200

300

400

100-200

Toprak 
Uygulaması 300 g / daDamla sulama sistemleriyle uygulanır. İhtiyaç dahilinde 

tekrarlanır.

Elma

Kayısı

Kiraz

Narenciye

Üzüm

Zeytin

Nektarin

Erik

Şeftali

Armut

Çilek (Açık tarla)
Domates
(Açık tarla)

Buğday, Arpa, 
Yulaf

Mısır
Ayçiçeği

Baklagiller

Patates

Yer fıstığı

Şeker pancarı

Tomurcuklar patladığında ve petaller döküldükten sonra 10-14 
gün arayla tekrarlanabilir. Ayrıca hasattan sonra, yapraklar 
dökülmeden önce uygulayınız.
Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre petaller döküldükten sonra 
7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden 
önce de uygulayınız.
Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre petaller döküldükten 
sonra 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Ayrıca hasattan sonra, yapraklar 
dökülmeden önce de uygulayınız.
İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında, çiçeklenme öncesi 
uygulanır.

İlk olarak çicek tomurcukları ve çiçek salkımları belirdiğinde ve 
ikinci olarak çiçek tomurcukları ayrıldığında uygulayınız. Ayrıca 
meyve tutumunda da uygulayınız.

Çiçeklenmeden önce. Petaller döküldükten sonra isteğe bağlı 
olarak 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Ayrıca hasattan sonra, 
yapraklar dökülmeden önce de uygulama yapınız.
Çiçeklenme öncesi uygulayınız. İsteğe bağlı olarak petaller 
döküldükten sonra 7-14 gün arayla tekrarlayınız.  Ayrıca hasattan 
sonra, yapraklar dökülmeden önce de uygulama yapınız.
Çiçeklenmeden önce. Petaller döküldükten sonra isteğe bağlı 
olarak 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Ayrıca hasattan sonra, 
yapraklar dökülmeden önce uygulama yapınız.

Tomurcuklar patladığında uygulayınız. Petaller döküldükten 
10-14 gün sonra tekrarlayınız. Ayrıca hasattan sonra, yapraklar 
dökülmeden önce uygulama yapınız.

Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme başlangıcında uygulayınız.

Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme başlangıcında uygulayınız.

15 cm boya ulaştıktan sonra, bitkileri tam örtecek şekilde 
uygulayınız.

4-6 yaprak döneminde uygulayınız.

8 yaprak döneminde ve 14 gün sonrasında uygulayınız.

4-6 yaprak döneminde ve sonrasında 14 gün aralıklarla 
uygulayınız.

Çıkıştan 21 gün sonra uygulayınız. 2-3 haftada bir tekrarlayınız.

6 yaprak döneminden sonra ve takiben 2-3 haftada bir 
uygulayınız.

6 yaprak döneminden sonra uygulayınız. 3 hafta sonrasında 
tekrarlayınız.

Çiçeklenmeden önce uygulayınız. İkinci uygulama yine çiçeklenme 
öncesi ve birinci uygulamayı takiben 10 gün sonra olmalıdır.

Doz
g/100L suBitki Uygulama Zamanı ve Sayısı

250

250

250

300

200

300

250

250

250

250

200

200

300

300
350

250

300

250

350

Toprak 
Uygulaması 300 g / daDamla sulama sistemleriyle uygulanır. İhtiyaç dahilinde 

tekrarlanır.

Elma

Kayısı

Hububat

Kiraz

Narenciye

Pamuk

Üzüm

Yer fıstığı

Mısır

Soğan

Patates

Çeltik

Domates

Kavun - Karpuz

250

250

400

250

300

400

250

200

400

300

300

400

200

200

Tomurcuklar patladığında ve petaller döküldükten sonra 10-
14 gün arayla tekrarlanabilir. Ayrıca hasattan sonra, yapraklar 
dökülmeden önce uygulayınız.
Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre petaller 
döküldükten sonra 7-14 gün arayla tekrarlayınız. 
Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulayınız.
Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız. 
Gerektiğinde bu dönemler arasında 10-14 gün arayla tekrar 
uygulamalar yapınız.
Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre petaller 
döküldükten sonra 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Ayrıca 
hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce uygulayınız.

İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulayınız. Her 
iki dönemde de orta ve aşırı noksanlıklarda 10-14 gün sonra 
tekrar uygulama yapılması gerekir.
Gelişme dönemi başlarında bitki aktif olarak büyüme gösterdiği 
dönemde uygulayınız. 

İlk olarak çiçek tomurcukları ve çiçek salkımları belirdiğinde ve 
ikinci olarak çiçek tomurcukları ayrıldığında uygulayınız.
6 yaprak döneminde 10 gün arayla 3 uygulama olarak 
uygulayınız.
Gelişmenin erken dönemlerinde (4-6 yaprak dönemi) yeterli 
yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.

4 yaprak döneminde 14 gün arayla 3 uygulama olarak 
uygulayınız.

Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde).  10 
gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.

Çıkıştan sonra 14 gün arayla 3 uygulama olarak uygulayınız.

4-6 yaprak döneminde ve tekrar 10-14 gün sonra uygulayınız. 
6 yaprak döneminde 10 gün arayla 3 uygulama olarak 
uygulayınız. 

Doz
g/100L suBitki Uygulama Zamanı ve Sayısı

Toprak 
Uygulaması 300 g / daDamla sulama sistemleriyle uygulanır. İhtiyaç dahilinde 

tekrarlanır.

61



Yüksek	etkili	yaprak	gübreleri

FAVOR YAPRAK GÜBRESİ

- FAVOR gübresinin tamamı hızlı bir şekilde suda 
 erir, uygulaması kolaydır.

- FAVOR yaprak gübresi sodyum, klor vb. zararlı 
 metaller içermez.

- FAVOR yaprak gübresi düşük tuz içeriği ve 
 dengelenmiş pH’ı nedeniyle bitkinin her 
 döneminde herhangi bir toksiteye neden 
 olmadan uygulanabilir.

- FAVOR yaprak gübresi bitki büyüme ve gelişme 
 dönemlerine göre farklı fomülasyonlarda 
 üretilmiştir.

- FAVOR yaprak gübresinin tüm formülasyonları 
 bitki yetiştiriciliği için gerekli olan iz elementleri 
 şelatlı formda içerir.

- FAVOR yaprak gübreleri bitkinin dengeli 
 gelişmesini sağlar.

- FAVOR yaprak gübresiyle bitkide belirtileri 
 görülen besin elementi noksanlıklarına hızlı ve 
 etkili müdahale edilir.



- Çok amaçlı dengeli bir formülasyondur.
- Azot Fosfor ve Potasyum oranları eşittir.
- Üretimin her safhasında bitkiyi besler.
- Çiçeklenme ve meyve tutumunu sağlar.
- Zayıf kalmış bitkileri kuvvetlendirir.
- Verim ve kalite artışı sağlar.

FAVOR ile yapılan yapraktan uygulamalar hızlı etki eder. 
Topraktan verilen gübreler, toprakta uygun olmayan şartlar 
nedeniyle (pH, yüksek nem, düşük sıcaklık havalanma vs.) bitkiye 
yarayışlı halde bulunmayabilir ve etki süresi gecikebilir.

- Fosfor ağırlıklı bir formülasyondur.
- Bitkilerin erken dönemlerinde kullanılır.
- Eş zamanlı ve kuvvetli çiçeklenmeyi sağlar.
- Meyve ağaçlarında hasat sonrası kullanılabilir.
- Kılcal kökleri geliştirir.
- Tohumun olgunlaşmasında etkilidir.

FAVOR yaprak gübresiyle yüksek verimli ve kaliteli ürün hasat 
edilir. Topraktan uygulanan gübrelere tamamlayıcı olarak 
kullanılır. Tavsiye edilen zamanda ve dozlarda uygulanmalıdır. 

NE ZAMAN YAPRAKTAN GÜBRE UYGULANMALI?
- Bitki besin elementlerinin toprağa bağlanarak kökler 
 tarafından bitkiye yarayışlı olmadığı durumlarda.
- Bitkilerde besin elementleri eksikliklerini 
 gözlemlediğimizde, bitkinin yüksek düzeydeki besin 
 maddesi ihtiyacının karşılanması gerektiği durumlarda, 
 bitki gelişimi döneminin ileri safhalarında.
- Bitkilerin meyve geliştirme ve olgunlaştırma 
 dönemlerinde bol ve kaliteli ürün hasat etmek için.
- Kurak alanlarda toprağa verilen gübrelerin yeterince 
 erimeyip, bitkiler tarafından alınamadığı durumlarda.
- Bitki kök ortamının düşük sıcaklık, hastalık, havasızlık, 
 drenaj sorunları, nematod ve yabancı ot sorunu gibi 
 faktörlerce olumsuz etkilendiği durumlarda yapraktan 
 gübreleme uygulanır.

YAPRAKTAN GÜBRELEMENİN GEREKLİLİĞİ
Sağlıklı bitki yetiştiriciliği, bol ve kaliteli ürün hasadı için 
topraktan ilave olarak yapraktan da gübreleme yapılmalıdır. 
Yapraktan gübrelemenin bitki beslemesi üzerinde tamamlayıcı 
etkisi söz konusudur. Yapraktan gübreleme ile bitki 
desteklenmeli, çeşitli nedenlerle bitki bünyesine alınamamış 
olan bitki besin elementleri bu yolla bitkiye takviye edilmelidir.

% 20

% 5,3

% 3,4

% 11,3

% 20

% 20

% 0,05

% 0,01

% 0,02

% 0,02

% 0,01

% 0,001

% 15

% 12

% 3

% 40

% 15

% 0,05

% 0,01

% 0,02

% 0,02

% 0,01

% 0,001

- Potasyum ağırlıklı bir formülasyondur.
- Bitkilerin en çok kullandığı bitki besini potasyumdur.
- Hastalık ve zararlılara dayanıklılığı arttırır.
- Soğuk ve kuraklığa karşı dayanıklılığı arttırır.
- Meyve kalitesini (renk, tat, görünüm) arttırır.
- Raf/depo ömrü uzar, pazar değeri yükselir.
- Sağlıklı bitki büyümesi ve gelişmesi için gereklidir.

Araştırmalar yapraktan bazı gübre uygulamalarının köklerde 
problem olması durumunda, toprak uygulamalarına göre 
daha etkili olduğunu göstermiştir. Uygulanan besinlerin %90’ı 
gübrelemeden yaklaşık 1 saat sonra bitkiye emilir.

- Kolayca eritebilmek için 20 lt. suya, en fazla 5 kg. kadar Favor’u 
koyup, iyice karıştırdıktan sonra pülverizatöre dökün.
- Eğer bir ilaçla karıştırılacak ise ayrı bir kapta ön karışım denemesi 
yapmak uygundur.
- Tarımda kullanılan çoğu ilaçlar ve gübrelerle karıştırılabilir. 
Bakırlı ilaçlar ve kırmızı örümcek ilaçlarından ayrı uygulanmalıdır.
- Favor yaprak gübresini tercihen sabah erken saatlerde 
uygulayın. 

% 10

% 10

% 10

% 40

% 0,05

% 0,01

% 0,02

% 0,02

% 0,01

% 0,001

KULLANIM TAVSİYELERİ
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HARMONY YAPRAK GÜBRESİ

- HARMONY yaprak gübresi kaliteli ham 
 maddelerden, yüksek teknoloji ile üretilmiştir.

- HARMONY gübresinin tamamı hızlı bir şekilde 
 suda erir, uygulaması kolaydır.

- HARMONY yaprak gübresi sodyum, klor vb. 
 zararlı metaller içermez.

- HARMONY yaprak gübresi düşük tuz içeriği ve 
 dengelenmiş pH’ı nedeniyle bitkinin her 
 döneminde herhangi bir toksiteye neden 
 olmadan uygulanabilir.

- HARMONY yaprak gübresi bitki büyüme ve 
 gelişme dönemlerine göre farklı 
 fomülasyonlarda üretilmiştir.

- HARMONY yaprak gübresinin tüm 
 formülasyonları bitki yetiştiriciliği için gerekli 
 olan iz elementleri şelatlı formda içerir.

- HARMONY yaprak gübreleri bitkinin dengeli 
 gelişmesini sağlar.

- HARMONY yaprak gübresiyle bitkide belirtileri 
 görülen besin elementi noksanlıklarına hızlı ve 
 etkili müdahale edilir.

Yüksek	etkili	yaprak	gübreleri



- Çok amaçlı dengeli bir formülasyondur.
- Azot Fosfor ve Potasyum oranları eşittir.
- Üretimin her safhasında bitkiyi besler.
- Çiçeklenme ve meyve tutumunu sağlar.
- Zayıf kalmış bitkileri kuvvetlendirir.
- Verim ve kalite artışı sağlar.

HARMONY ile yapılan yapraktan uygulamalar hızlı etki eder. 
Topraktan verilen gübreler, toprakta uygun olmayan şartlar 
nedeniyle (pH, yüksek nem, düşük sıcaklık havalanma vs.) bitkiye 
yarayışlı halde bulunmayabilir ve etki süresi gecikebilir.

 - Fosfor ağırlıklı bir formülasyondur.
- Bitkilerin erken dönemlerinde kullanılır.
- Eş zamanlı ve kuvvetli çiçeklenmeyi sağlar.
- Meyve ağaçlarında hasat sonrası kökleri kuvvetlendirir.
- Tohumun olgunlaşmasında etkilidir.

HARMONY yaprak gübresiyle yüksek verimli ve kaliteli ürün 
hasat edilir. Topraktan uygulanan gübrelere tamamlayıcı olarak 
kullanılır. Tavsiye edilen zamanda ve dozlarda uygulanmalıdır.

NE ZAMAN YAPRAKTAN GÜBRE UYGULANMALI?
- Bitki besin elementlerinin toprağa bağlanarak kökler 
 tarafından bitkiye yarayışlı olmadığı durumlarda.
- Bitkilerde besin elementleri eksikliklerini 
 gözlemlediğimizde, bitkinin yüksek düzeydeki besin 
 maddesi ihtiyacının karşılanması gerektiği durumlarda, 
 bitki gelişimi döneminin ileri safhalarında.
- Bitkilerin meyve geliştirme ve olgunlaştırma 
 dönemlerinde bol ve kaliteli ürün hasat etmek için.
- Kurak alanlarda toprağa verilen gübrelerin yeterince 
 erimeyip, bitkiler tarafından alınamadığı durumlarda.
- Bitki kök ortamının düşük sıcaklık, hastalık, havasızlık, 
 drenaj sorunları, nematod ve yabancı ot sorunu gibi 
 faktörlerce olumsuz etkilendiği durumlarda yapraktan 
 gübreleme uygulanır.

YAPRAKTAN GÜBRELEMENİN GEREKLİLİĞİ
Sağlıklı bitki yetiştiriciliği, bol ve kaliteli ürün hasadı için topraktan 
ilave olarak yapraktan da gübreleme yapılmalıdır. Yapraktan 
gübrelemenin tamamlayıcı etkisi söz konusudur. Yapraktan 
gübreleme ile bitki desteklenmeli, çeşitli nedenlerle bitki 
bünyesine alınamamış olan bitki besin elementleri bu yolla 
bitkiye takviye edilmelidir.

- Potasyum ağırlıklı bir formülasyondur.
- Bitkilerin en çok kullandığı bitki besini potasyumdur.
- Hastalık ve zararlılara dayanıklılığı arttırır.
- Soğuk ve kuraklığa karşı dayanıklılığı arttırır.
- Meyve kalitesini (renk, tat, görünüm) arttırır.
- Raf/depo ömrü uzar, pazar değeri yükselir.
- Sağlıklı bitki büyümesi ve gelişmesi için gereklidir.

Araştırmalar yapraktan bazı gübre uygulamalarının köklerde 
problem olması durumunda, toprak uygulamalarına göre daha 
etkili olduğunu göstermiştir. 

- Kolayca eritebilmek için 20 lt. suya, en fazla 5 kg’a kadar 
HARMONY ekleyip, iyice karıştırdıktan sonra pülverizatöre dökün.
- Eğer bir ilaçla karıştırılacak ise ayrı bir kapta ön karışım denemesi 
yapmak uygundur.
- Tarımda kullanılan çoğu ilaçlar ve gübrelerle karıştırılabilir. 
Bakırlı ilaçlar ve kırmızı örümcek ilaçlarından ayrı uygulanmalıdır.
- HARMONY yaprak gübresini tercihen sabah erken saatlerde 
uygulayın. 

KULLANIM TAVSİYELERİ

% 20

% 5,3

% 3,4

% 11,3

% 20

% 20

% 0,04

% 0,01

% 0,02

% 0,02

% 0,01

% 0,001

% 15

% 11,6

% 3,4

% 40

% 15

% 0,04

% 0,01

% 0,02

% 0,02

% 0,01

% 0,001

% 10

% 10

% 10

% 40

% 0,04

% 0,01

% 0,02

% 0,02

% 0,01

% 0,001
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Ç İ N K O L U    G Ü B R E     S Ü S P A N S İ Y O N U

Garanti	Edilen	İçerik	 w/w	 g/L	
Toplam Çinko (Zn) %50 850 

Zincate®	Çinko	(Zn)	içeren	özellikle	yaprak	uygulamaları	için	
formüle	edilmiş,	gerektiğinde	topraktan	da	uygulanabilen	
yüksek	konsantrasyonlu	bir	formülasyondur.

Net	Ağırlık	 2,00	kg
Hacim 1 litre

Zincate® süspansiyon konsantre - SC
Çinko (Zn) solüsyonudur. Çinko (Zn) içeriği maksimum seviyede 
yoğun ve özel bir üründür.
Çinko (Zn) noksanlığı görülen bitkilerde, düzenli kullanımıyla 
vejetatif ve generatif gelişmeyi arttırır, sağlıklı bitki gelişimi ve 
yüksek verim sağlar. Yoğun tarım uygulamaları yapılan tarla ve 
bahçelerde, tarımsal  analiz sonuçlarına göre düzenli uygulamalar 
yapılarak muhtemel çinko noksanlığı önlenebilir.
Çinko (Zn) bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda birçok enzimde 
yer alan ana bileşenlerden birisidir.
Çinko (Zn) bitkilerde aynı zamanda oksin hormonu 
metabolizmasında rol alır. Çinko (Zn) noksanlığında oksin ve 
giberellin seviyeleri ciddi oranlarda düşer. Çinko (Zn) tryptophan 
oluşumunda yer alarak vejetatif büyümeyi teşvik eder. 
Tryptophan, Indole Asetik Asit  (IAA) oluşumuna dolayısıyla oksin 
üretimine neden olur. Oksin kök gelişimine, meyve kalitesine etki 
eder. Elbette bu örnek haricinde bitki bünyesinde diğer birçok 
metabolik faaliyette de kullanılır.
Çinko (Zn) noksanlığı yurdumuz topraklarında, kültür bitkilerinde 
en yaygın görülen mikro element noksanlıklarından birisidir. 
Son yıllarda üniversiteler, devlet kurumları ve özel şirketlerin 
yayım çalışmalarıyla özellikle tahıllar ve meyvecilikte kullanımı 
yaygınlaşmış, daha iyi verim almak isteyen  çiftçilerimizin 
vazgeçilmezi olmuştur.

•	 Zincate® ‘in özel üretim teknolojisiyle; içeriğinde farklı nano 
metre çaplarında Çinko (Zn) tanecikleri bulunur. Tanecik 
büyüklükleri sayesinde çinkonun bir kısmı hemen etki ederken, 
bir kısmı bitki tarafından daha yavaş alınır.

•	 Zincate® formülasyonundaki özel yayıcı yapıştırıcılar ile alınımı 
kolaylaştırılmış, yağmur yıkanması azaltılmıştır.

•	 Zincate® hassas büyüme dönemlerinde bitkilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tasarlanmıştır.

•	 Zincate®  zararlı ağır metaller içermez.

•	 Zincate®  bir çok bitki koruma ilacı ve diğer bitki besleme 
ürünleri ile uyumludur. Bununla birlikte diğer kimyasallarla 
beraber kullanılacaksa, uygulama öncesi karışım testi yapılması 
önemle tavsiye edilir. Ürün etiketindeki tavsiye edilen oranlarda 
fitotoksik etkisi yoktur. Uygun dozların tarımsal analiz sonuçları ve 
bitki gelişimine göre uzman danışman gözetiminde belirlenmesi 
tavsiye edilir.

•	 Zincate®  damla sulama sistemleri ile, sıvı gübre uygulayabilen 
ekim makineleriyle ekim esnasında veya diğer sulama yöntemleri 
ile toprağa uygulanabilir.

•	 Zincate® ’in kullanımı kolaydır. Akışkandır. Sprey tankına rahatça 
dökülür. Kolayca karışır. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

•	 Zincate® EPA ve GLOBALGAP normlarına uygundur.

•	 Zincate®  DRT kalite güvencesi altındadır. Satışa sunulan her 
ürün Avrupa Topluluğu Gübre Yönetmeliği ölçütlerini karşılar. 
DRT, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi sahibidir, 
uluslararası kalite ölçütlerini karşılar.

AMBALAJLARIN ÜÇLÜ ÇALKALANMASI
Bu işlemi üç kez tekrarlayın; Ambalajın 1/4 ‘ünü su 
ile doldurunuz. Ambalajın kapağını kapatın ve 30 
saniye çalkalayın. Ambalajdaki suyu püskürtme 
tankına boşaltın. Son olarak boş ambalajı yerel 
kurallara ve yönetmeliğe uygun olarak yok edin ya 
da saklayın.

Bitki

Sebzeler

Meyveler

Mısır, ayçiçeği

100

300

200

cc/daUygulama zamanı ve sayısı (damla sulama ile)

Fide dikiminden, sezon sonuna kadar her 
sulamada

Toprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar:

Ağaç büyüklüğüne göre değişmekle beraber, 
her sulamada ortalama

Dikimden, hasattan bir ay öncesine kadar, her 
sulamada

Bitki
Örtüaltı bitkileri (domates, 
biber, patlıcan)

Açık tarla bitkileri 
(domates, biber, patlıcan, 
hıyar)

Kavun, karpuz

Yumuşak çekirdekliler 
(elma, armut, ayva)

Sert çekirdekliler (şeftali, 
kiraz, kayısı, erik)

Tahıllar (buğday, arpa, 
çeltik)

Mısır

Narenciye

Pamuk

Bağ

Zeytin

Çilek

Patates

50

50

150

100

100

100

150

150

100

100

150

75

50

150

cc/100L suUygulama zamanı ve sayısı

Fide dikiminden, sezon sonuna kadar uygulanabilir.

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar:

4-6 yaprak döneminde ve gerekirse 10-14 gün arayla 
tekrarlayınız.

2-4 yaprak döneminde ve gerekirse tekrarlayınız.

Gözler patladığında ve çiçeklenme sonrasında uygulayınız. 
Çiçeklenme zamanı kullanımından kaçınılmalıdır. Hasat sonrası 
uygulama gelecek ilkbaharın gözleri için önemlidir. Tercihen 
Speedfol Boron ile beraber uygulayınız.

Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe göz döneminde 
uygulayınız. Meyve tutumundan hasada 1 ay kalana kadar 2-3 
hafta arayla ve hasat sonrası uygulayınız.

Kardeşlenme döneminde uygulayınız. Orta veya aşırı 
noksanlıklarda 10-14 gün arayla iki tekrar yapınız.

3-8 yaprak döneminde ve aşırı noksanlıklarda 10-14 gün arayla 
tekrar uygulaması yapınız.

İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulayınız. İki 
durumda da aşırı noksanlıklarda 10-14 gün ara ile tekrarlamalar 
yapınız.

Tomurcuklanma döneminde ve meyve tutumu döneminde, gerekirse 
renklenmeye kadar 2-3 hafta arayla dozu yarıya düşürerek uygulayınız.

Gözler patlarken ve çanak yapraklar açılırken uygulayınız.

Yeşilgöz döneminde uygulayınız.

Beyaz göz döneminde ve hasat sonrası tekrar gelişme döneminde 
uygulayınız.

Bitki çıkışından iki hafta sonra ve aşırı noksanlıklarda 10-14 gün 
aralıklarla tekrar uygulamalar yapınız.

Çıkıştan 3-4 hafta sonra
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Bitki tarafından kolay ve çabuk alınan, bitkide çiçeklenme 
ve çiçek tutumuna yardımcı olan, yüksek miktarda fosfor 
içeren, çinko ve potasyum ilaveli yoğun bir gübredir.

Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 28,2 43
Suda çözünür Çinko 9,2 14
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) 5 7,6

Fosfor bitkinin kök gelişmesi, enerji taşınımı ve enzimlerin 
üretilmesi için gerekli bir elementtir. Bitkide hareketlidir, toprakta 
bulunduğu zaman daha az hareketlidir. Ayrıca yüksek pH’lı 
topraklarda, toprakta bulunan kalsiyum ile birleşerek kalsiyum 
fosfatın farklı formlarını oluştururlar ve bitki tarafından alımı 
zorlaşır. Bu nedenle topraktan fosfor alımını arttıracak fosfor 
gübrelemesi yapılmalı ve bazı özel durumlarda yapraktan fosfor 
uygulamaları ile bitki desteklenmelidir. Fosfor noksanlığı bitki 
yaprak ve gövdesinde morarma yapar. Gelişme zayıf olur ve kök 
gelişmesi sınırlanır. Tomurcuklar normalden zayıf gelişir.

Çinko ise birçok enzimde rol alır. Bitkilerde çalılaşma veya 
rozetleşme yapar. Çinko noksanlığında bitkiler daha yoğun bir 
kök sistemi oluşturma ihtiyacındadır. Bu nedenle üst aksam 
büyümesi aksar, tahıllarda kardeşlenme azalır, sap normalden 
kısa kalır. Tübitak- Nato-Tarım Bakanlığı - Üniversiteler işbirliğinde 
yapılan araştırmalarda Türkiye topraklarının %50’si çinko içeriği 
bakımından çok fakirdir.

Cate ZnP’nin içeriğindeki ilave Potasyum ile su alımı, evoporasyon 
ve bitki kalitesine katkı sağlanmış olur. Bitki beslenmesi açısından 
asıl görevli organlar köklerdir. Bu nedenle toprak gübrelemesi 
yerine tamamen yaprak gübrelemesi doğru olmaz. Fakat tarımsal 
analizlerin (yaprak, toprak, doku, su) sonuçlarına göre noksanlıklar 
hedef alınarak yapraktan yapılan takviyeler büyük faydalar 
sağlayabilir. Yapraktan besin maddesi alımı, kökün besin alımına 
da olumlu etki yapar.

Cate ZnP yapraktan uygulanabildiği gibi asit karakterli olmasından 
dolayı rahatlıkla topraktan damlama sistemleri ile de kullanılabilir. 
Bitki tarafından fosforun topraktan alımını artırmış olur.

AMBALAJLARIN ÜÇLÜ ÇALKALANMASI
Bu işlemi üç kez tekrarlayın; Ambalajın 1/4 ‘ünü su 
ile doldurunuz. Ambalajın kapağını kapatın ve 30 
saniye çalkalayın. Ambalajdaki suyu püskürtme 
tankına boşaltın. Son olarak boş ambalajı yerel 
kurallara ve yönetmeliğe uygun olarak yok edin ya 
da saklayın.

İçerik
% w/w       % w/vMikro Element

Bitki

Tahılgiller

Pamuk

Mısır

Fasulye

Patates

Çeltik

Soya Fasulyesi

Şeker Pancarı

Sert Çekirdekliler

Yumuşak Çekirdekliler

Bağ

Sebzeler

Narenciye

300

300

300

250

300

300

300

300

200

200

200

200

200

cc/100LUygulama zamanı ve sayısı

4 yapraklı dönemden başaklanma öncesine kadar 
uygulayınız. Gerekirse 10 -14 gün aralıklarla tekrar 
uygulamalar yapınız.

Çiçeklenme başlangıcında.

4-6 yapraklı döneminde  uygulayınız.

10-15 cm olduğu dönemde uygulayınız. Aşırı 
noksanlıklarda 10-14 gün arayla tekrar uygulamalar 
yapmak gerekir.

Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2 uygulama olarak 
uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün aralıklarla tekrar 
uygulamalar yapınız.

Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı olduğu 
dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.

Bitki 5-15 cm boyunda iken uygulayınız. Gerekirse 10 
-14 gün aralıklarla tekrar uygulamalar yapınız.

4-6 yapraklı dönemde uygulayınız. Aşırı noksanlıklarda 
10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapmak gerekir.

Çiçeklenme öncesi döneminde ve hasat sonrası döneminde 
uygulama yapılır.

Çiçeklenme öncesi, sonrası ve hasat sonrası uygulama 
yapılır.

Dikim sonrası ve çiçeklenme dönemi boyunca uygulama 
yapılabilir.

Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılır.

Meyve gözleri kabarmaya başladığı dönemde ve hasat 
sonrası döneminde uygulama yapılır.
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NPK 10-33-21+1.8B
Suda Tamamen Çözünür / EC FERTILIZER
NPK Gübresi Harmanlanmış
YAPRAKTAN Uygulama İçin Besin Maddeleri Preparatı

İÇİNDEKİLER (Garanti edilen içerik w/w)
   Toplam Azot N  % 10
   Üre Azotu (NH2-N) % 10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) % 33
Suda Çözünür  Potasyum Oksit (K2O) % 21

MİKRO ELEMENTLER
Suda Çözünür  B  % 1.8

Zeytin bitkisinde uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar 
sonucunda yapraktan yıllık tek uygulama, maliyetinin daha 
ekonomik olması ve zeytinin verimli/verimsiz sezonu göz 
önüne alınarak  hasatta en ideal verim ve kalite unsurlarının 
yakalanması sonucunda uygulama tavsiyeleri hazırlanmıştır.

Verimsiz sezonda çiçeklenme öncesi uygulama meyve 
tutumunu arttırır.

marvel
Olive

Çiçeklenme öncesi 
ağaç başına 5-8lt 
gübre çözeltisi 
uygulayınız.



NPK 8-16-40+1.8B
Suda Tamamen Çözünür / EC FERTILIZER
NPK Gübresi Harmanlanmış
YAPRAKTAN Uygulama İçin Besin Maddeleri Preparatı

İÇİNDEKİLER (Garanti edilen içerik w/w)
   Toplam Azot N  % 8
   Nitrat Azotu (NO3-N) % 8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) % 16
Suda Çözünür  Potasyum Oksit (K2O) % 40

MİKRO ELEMENTLER
Suda Çözünür  B  % 1.8

Zeytin bitkisinde uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar 
sonucunda yapraktan yıllık tek uygulama, maliyetinin daha 
ekonomik olması ve zeytinin verimli/verimsiz sezonu göz 
önüne alınarak  hasatta en ideal verim ve kalite unsurlarının 
yakalanması sonucunda uygulama tavsiyeleri hazırlanmıştır.

Verimli sezonda yaz uygulamasında,  zeytin meyvesini 
irileştirerek daha yüksek verim ve kalite sağlar

UYGULAMA
Yapraktan gübreleme
•	 Tavsiye	 edilen	 miktarda	 Olive	 Marvel	 gübresini	 tanka	
boşaltın (%3)
•	 Tankı	 su	 ile	 doldurun	 ve	 gübre	 tamamen	 çözülünceye	
kadar karıştırın
•	 Yaprakları	 çözeltiyi	 püskürtmek	 suretiyle	 tamamen	
gübreleyin.
•	 Çiçeklenme	 sonrası	 gübresi	 (NPK	 8-16-40+1.8B)	
çiçeklenmeden 30 gün sonra uygulanır.

En iyi sonuç için;
•		Gübrelemeyi	sabah	erken	veya	akşamüstü	yapınız
•		Stres	altındaki	ağaçlara	uygulamayınız
•		Gübreyi	tavsiye	edilen	dozdan	fazla	uygulamayınız
•	 Olive	 Marvel	 çoğu	 gübre	 ve	 pestisit	 ile	 karıştırılabilir.	
Uygulama öncesi test ediniz

marvel
Olive

UYGULAMA
Yapraktan gübreleme
•	 Tavsiye	 edilen	 miktarda	 Olive	 Marvel	 gübresini	 tanka	
boşaltın (%2)
•	 Tankı	 su	 ile	 doldurun	 ve	 gübre	 tamamen	 çözülünceye	
kadar karıştırın
•	 Yaprakları	 çözeltiyi	 püskürtmek	 suretiyle	 tamamen	
gübreleyin.
•	 Çiçeklenme	 öncesi	 gübresi	 (NPK	 10-33-21+1.8B)	
çiçeklenmeden 2-4 hafta önce kapalı çiçek tomurcuklarına 
uygulanır. (Max. %20 çiçeklenme öncesi)

En iyi sonuç için;
•		Gübrelemeyi	sabah	erken	veya	akşamüstü	yapınız
•		Stres	altındaki	ağaçlara	uygulamayınız
•		Gübreyi	tavsiye	edilen	dozdan	fazla	uygulamayınız
•	 Olive	 Marvel	 çoğu	 gübre	 ve	 pestisit	 ile	 karıştırılabilir.	
Uygulama öncesi test ediniz.

ZEYTİNDE VERİM ve KALİTEYİ OLUMLU
ETKİLEYEN UNSURLAR;
•	En	uygun	yapraktan	uygulama	zamanı
•	Dengeli	bitki	besleme
•	Zeytine	uygun	FertiVant{FV}	yayıcı	yapıştırıcı	teknolojisi
•	Optimum	çiçeklenme	öncesi	uygulaması
•	Mükemmel	kar/maliyet	oranı
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Çiçeklenmeden 
30 gün sonra 
ağaç başına 5-8lt 
gübre çözeltisi 
uygulayınız.
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PROTON’UN BAŞARISI

Ascophyllum nodosum deniz yosunu, üzerine en fazla bilimsel 
çalışma yapılan deniz yosunlarından birisidir ve Proton deniz 
yosununun hammaddesidir.

PROTON® bitkilerde doğal olarak bulunan sitokinin, betain, oksin 
ve giberelline ilaveten amino  asitler, karbonhidratlar, vitaminler 
ve çeşitli besin elementlerinden oluşan, tabii organik bir besin 
maddesidir. Tüm bu maddeler bitki sağlığı, beslenmesi ve ürünün 
kalitesi ile doğrudan ilişkilidir.
PROTON® ‘un asıl aktif maddesi olan sitokinin diğer bitki gelişim 
düzenleyiciler ile birlikte harekete geçerek hücre faaliyetlerini ve 
protein sentezini teşvik eder.

KALİTELİ ÜRÜN, YÜKSEK VERİM

Meyve tutumu artar.
•	 Fotosentezin	artması	ile	maksimum	meyve	
 tutumu ve erken gelişme için gerekli bitki 
 şekeri üretimi sağlanır.

Kaliteli verim artar.
•	 Bitkisel	üretim	ile	bağlantılı	meyve	iriliği	ve	
 kalitesi artar.
•	 Hasat	sonrası	meyvenin	depolanmaya	ve	
 bekletilmeye dayanıklılığı artar.
•	 Ve	böylece	ürünün	getirisi	artar.

Sağlıklı kök gelişimi
•	 Kılcal	kök	gelişimini	artırır.
•	 Köklenmeyi	teşvik	ederek	sağlıklı	bitki	
 gelişimini sağlar.

PROTON
•	 Makro	ve	mikro	besin	maddeleri	ihtiva	
 eden bir organik gübredir.
•	 Çevreyi	kirletmez.
•	 Fitotoksik	değildir.
•	 İlaçlarla	karıştırılabilir.
•	 Sistemiktir;	kısa	sürede	bitki	tarafından	alınır.
•	 Serin	vakitlerde	uygulanmalıdır.

Tabii ve organik yosun ürünü



GÜÇLÜ BİTKİ YAPISI
•	 Bitki	besin	maddeleri	ve	suyun	bitkide	iletimini	
 ve yarayışlılığını artırır.
•	 Sağlıklı	bitki	gelişimi	için	gerekli	olan	şekerler,									
 proteinler ve organik asitlerin üretimini artırır.
•	 Bitkideki	hücre	zarlarının,	proteinlerin	ve		 				
 klorofillerin durağanlaşmasına yardım eder, 
 böylece    yaşlanmayı geciktirir.
•	 Bitkinin	koruyucu	proteinler	üretimine	yardımcı	
 olur, kolaylaştırır ve teşvik eder.
•	 Fungal	hastalıklara	karşı	koyan	bileşikler		olarak								
 bilinen Fitoaleksinlerin üretimini teşvik eder.
•	 Bitkiyi	zararlı	(haşereler)	ve	hastalıklara	karşı													
 kuvvetlendirdiği bilinen peroksidaz bileşiklerinin       
 oluşmasına yardım eder.
•	 Bitkinin	olumsuz	çevre	şartlarına	direncini	artırır.

UYGULAMALARLA İSPATLANAN PROTON 
BAŞARILARI

Kaliteli, Yüksek Verim
PROTON® ‘da bulunan besin maddeleri ve diğer doğal bitki gelişim 
düzenleyicilerinin hücre faaliyetlerini arttırması yoluyla kalite ve 
verimde artışlar sağlar.
Meyve iriliği, Sertliği, şekil ve renk
PROTON® bitki hücresinin ozmotik potansiyelini artırarak, hücrenin 
su tutma kapasitesini (turgor basınç/hücrede su miktarı) artırır. Bu 
sayede irilik, renk, şekil ve bir örneklik bakımından daha kaliteli 
ürünler elde edilir.
Meyvelerin raf ömründe artış 
PROTON® bitki dokularının bozulmasını önleyen antioksidan 
oluşumunu teşvik eder ve böylece meyvelerin raf ömrünü artırır. 
Dalında veya hasat sonrası bozulmaları geciktirir ve kayıpları azaltır.
Zor çevre şartlarına direnç (antioksidan faaliyet)
PROTON® bitkiler tarafından doğal olarak üretilen çeşitli çevresel 
stres şartlarına karşı ilk savunma bileşikleri olan fitoaleksinlerin 
sentezini teşvik eder.
Zararlı ve hastalıklarla mücadele 
PROTON® bitki savunma mekanizmalarını güçlendirir. Bu 
mekanizma sonradan kazanılmış sistemik dayanıklılık (SAR) olarak 
adlandırılır; zararlı ve hastalıkların gelişmesini önler.

PROTON® ’un Biyolojik Yapısı
Kök sistemi olmayan, tuzlu deniz suyundan beslenebilen, buzlar 
altında uzun  dönem canlı kalıp, sınırlı büyüme şartlarında 
metrelerce uzayabilen yosunlar, araştırmacılar için tarım 
dünyasına destek verebilecek önemli bir malzeme olmaya devam 
etmektedir.
PROTON ® tarımda kullanılan, biyolojik olarak en aktif ve en zengin 
besin maddelerini içeren deniz yosunu çeşidi, ascophyllum 
nodosum’un, taze olarak işlenmesinden elde edilmiştir.

Organik Şelatlama - Besin Maddelerinin Alınabilirliği 
PROTON ® alginik asit ve mannitol gibi şelatlayıcı uzun 
karbon zincirlerinin doğal kaynağıdır.
Bu bileşikler sentetik şelatların aksine besin maddelerine 
daha zayıf bağlarla bağlanarak, besin maddelerinin bitki 
dokusuna geçişini ve biyolojik yarayışlılığını artırır.  

PROTON ® meyve, sebze, tarla bitkilerinde olduğu gibi süs 
bitkilerinde de başarı ile kullanılmaktadır.
Yapraklardan pülverize edilerek ve/veya damla sulama ile 
kullanılır.

İÇİNDEKİLER
Organik Maddeler: % 45 Makro elementler:
Protein % 06-08 Toplam Azot (N) % 2
Karbonhidratlar % 35-50 Fosfor (P) % 3
Alginik asit % 1.5 Potasyum (K) % 10
Mannitol % 04-07 Kalsiyum (Ca) % 0.2
Bitki büyüme ve gelişmeyi  Kükürt (S) % 1.5
teşvik eden  Magnezyum (Mg) % 0.5
Aclenin (Cytokinin) % 0.02 Sodium (Na) % 1.8
IAA % 0.03 
ABA % 0.01 Mikroelementler:
Betainler % 0.04 Demir (Fe) 200 ppm
Amino asid % 0.15 Bakır (Cu) 6 ppm
   Mangan (Mn) 12 ppm
   Çinko (Zn) 100 ppm
   Bor (B) 100 ppm
   Molibden (Mo) 4 ppm

KULLANIM TAVSİYELERİ

Sera bitkileri için 15 günde bir dikimle birlikte son hasada kadar 80 gr./da
Meyve ağaçlarında Çiçeklenmeden önce ve hasad sonrası              100 gr./100L. suya
Fasulye v.b. Çiçeklenmeden önce  60 gr/da
Patates v.b. Çiçeklenmeden önce ve 15 gün ara ile 50 gr/da
Kesme çiçek Tomurcuklanmadan önce haftalık 70 gr/da
Pamuk 3-5 yaprak olunca ve 15 gün ara ile 80 gr/da
Mısır 20-40 cm olunca  100 gr/da
Hububat Kardeşlenme başlangıcında ve 15 gün ara ile 100 gr/da
  Damla sulama ile  50-150 gr/da
Tohumlar için 1 lt. suya 1-5 gr. PROTON® 
  konularak tohumlar 1-2 saat
  bekletilir. Hafif kuruduktan
  sonra ekim yapılır.

ÜRÜN Uygulama Zamanı  Miktarı
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Toprak	Düzenleyicisi



Suda Eriyebilir Toz Formülasyonlu hümik asit
Toplam organik madde : % 25
Hümik asit  : % 65
Maksimum nem : % 20
Potasyum (K2O) : % 6
Hammadde : Leonardit

•	 Besin	alımını	arttırır.
•	 Dona	dayanıklılığı	arttırır.
•	 Toprak	özelliklerini	iyileştirir,	organik	madde	içeriğini	arttırır.
•	 Tohum	çimlenmesini	destekler.
•	 Toprağı	havalandırır	&	su	alımını	iyileştirir.
•	 Yararlı	toprak	canlılarını	harekete	geçirir.
•	 Kök	gelişimini	teşvik	eder.
•	 Hasatta	verim	ve	kaliteyi	arttırır.
•	 Patojenlerin	önüne	geçer,	bitkiye	yardımcı	olur.
•	 Aşırı	toprak	EC	ve	pH	değerlerini	tamponlama	etkisi	vardır.
•	 Yıkanma	azalır.

ÖZELLİKLER
- Docto-Humate, humik asit ihtiva eden bir preparat olup, 
topraktaki bitki artıklarının ayrışması ve sıkışması sonucu oluşan 
Leonardit isimli maddenin kimyevi muameleye tabi tutulması ile 
elde edilir. Docto-Humate doğal bir toprak düzenleyicisidir.

-  Docto-Humate bitki gelişmesini ve verimini arttırır. 
- Düzenli kullanımıyla toprakta oluşan sertleşmeyi çözer, bitkinin 
daha kolay köklenmesini sağlar.
- Suyun ve havanın toprak içinde hareketini düzenler ve bitkinin 
kullanımına sunar.

•	 Topraktaki	aşırı	sodyuma	karşı	toleransı	arttırır.
•	 Toprakta	 mevcut	 besin	 maddelerini	 şelatlayarak	 	 bitkiler	
tarafından alınmalarını sağlar. Demir iyonlarını ve diğer besin 
maddelerini serbest hale getirir.
•	 Toprakta	 iyon	 alışverişini	 artırarak	 kil	 minerallerince	 tutulan	
fosfor, kalsiyum ve iz elementlerini serbest hale getirir ve bitkilerce 
kullanılmasını sağlar.
•	 Topraktaki	mikroorganizma	faaliyetlerini	arttırır.	Tohumların	kısa	
sürede çimlenmesine yardım eder.
•	 Toprağın	 fiziksel,	 kimyasal	 ve	 biyolojik	 özelliklerini	 düzenler	
ve bitkilerin daha sağlıklı, güçlü gelişmelerini sağlar. Böylece 
kaliteyi ve verimi arttırır. Ayrıca hasattan sonra daha uzun süre 
muhafazasını sağlar.

KULLANILDIĞI YER VE DOZLAR :

Docto-Humate her çeşit meyve, narenciye, zeytin, bağ vs. 
gibi ağaç türlerinde ve sera bitkileri, sebze, hububat, pamuk, 
baklagiller, mısır, ayçiçeği, soya, tütün, patates, şekerpancarı vs. 
gibi her çeşit tarla bitkilerinde kullanılır. Docto-Humate suda 
eriyebilir toz formülasyonda olduğundan tavsiye edilen doz belli 
miktar suda karıştırılarak eritilir ve hazırlanan karışım toprağa veya 
yaprak gübreleri, herbisit, insektisit, fungusitler ile  karıştırılarak 
yapraklara uygulanır.

Tarla bitkileri: hububat, mısır,
soya, pamuk, tütün, ayçiçeği,
yem bitkileri, şekerpancarı vs.

Sebze (domates, biber,
patlıcan, hıyar, fasulye, kavun,
karpuz, soğan, havuç) patates,
çilek, vs.

Fidanlık ve Seralar (Sebze),
Süs bitkileri, vs.

Elma, armut, şeftali, kayısı vs.
gibi meyve ağaçlarında, bağ,
narenciye ve zeytinde

Tohumların Islatılması:
Küçük daneli tohumlar :100 kg tohuma 200 gr 
İri daneli tohumlar :100 kg tohuma 125 gr

Ekim Öncesi: Docto-Humate sıvı gübrelere katılarak kullanılabildiği gibi doğrudan 
katı gübrelerle karıştırılarak da kullanılır. Ekimden önce veya sonra tatbik edilen 
yabancı ot ilaçları ile karıştırılarak da kullanılır.
Ekim Esnasında: Sıvı ve katı gübrelerle karıştırılarak toprağa tatbik edildiği gibi tek 
başına tohum yatağına verilerek de kullanılır.
1-Fidelerin şaşırtılması Esnasında:
100 lt suya 250 gr Docto-Humate konur ve hazırlanan mahlüle fidelerin kökleri 
bandırılarak dikilir.
2-Vegetatif Büyüme Sırasında: Sulama,damlama veya yağmurlama suyuna 
katılarak tatbik edilir. Damlama veya
yağmurlama suyuna katılarak kullanılacak ise tavsiye edilen doz en az 10-15 lt suda 
karıştırıldıktan ve iyice eritildikten sonra kullanılmalıdır.
Her ekim döneminde sulama veya damlama suyu ile toprağa verilir. Damlama veya 
yağmurlama suyu ile verilecekse 10-15 lt suda iyice eritilerek kullanılmalıdır.

Üç uygulama tavsiye edilmektedir.
1- Tomurcuk ve çiçeklenme döneminde,
2- Meyve teşekkülünde,
3- Meyvelerin büyümelerine devam ettiği  mevsim ortasında toprağa tatbik edilir.

150-250
( Tohum yatağına yada

kök bölgesine)

250-350
(Tohum yatağına yada

kök bölgesine)

150-200
(Tohum yatağına

ya da kök bölgesine)

30-50
(Ağaç başına)

25-40

20-30

15-20

20-30
gr/100 lt suya

Bitki Adı Kullanma ZamanıTopraktan
gr/dekar

Yapraktan
gr/dekar

Tavsiye edilen doz önce bir miktar suda eritilir, sonra tohumların ıslatılmasında
kullanılan suya ilave edilir.

Not: *Yapraktan tek başına tatbik edilebileceği gibi yaprak gübreleri, herbisit, insektisit, fungusit ve defoliantlarla da karıştırılarak kullanılabilir.

77



Tabii ve organik yosun ürünü



TABİİ VE ORGANİK YOSUN ÜRÜNÜ

Kaliteli Ürün, Yüksek Verim ve Meyve Tutumu
- Fotosentezin artması ile maksimum seviyede meyve 
 tutumu ve erken gelişme için gerekli bitki şekeri üretimi 
 sağlanır.  Bu sayede kaliteli ve verim artar.
- Bitkisel üretimle bağlantılı meyve iriliği ve kalitesi artar. 
- Hasat sonrası meyvenin depolamaya ve bekletilmeye 
 karşı dayanımı artar.
Sağlıklı Kök Gelişimi
- Kılcal kök gelişimi arttırır. 
- Köklenmeyi teşvik ederek sağlıklı bitki gelişimini sağlar, 
 dayanıklılığı artar.
- Böylece üründen kazanç artar.
Güçlü Bikti Yapısı
- Bitki besin maddeleri ve suyun bitkide iletimini ve   
 yarayışlılığını arttırır.
- Sağlıklı bitki gelişimi için gerekli olan şekerler, proteinler 
 ve organik asitlerin üretimini arttırır.
- Bitkideki hücre zarının, proteinlerin ve klorofillerin 
 durağanlaşmasına yardımcı olur, böylece yaşlanmayı 
 geciktirir.
- Bitkinin koruyucu proteinler üretimine yardımcı olur, 
 kolaylaştırır ve teşvik eder.
- Bitkinin olumsuz çevre şartlarına direncini arttırır.
Sağlıklı Yapraklar
- Olumsuz şartlara direnci arttırarak yeşil aksamın sağlıklı 
 olmasını ve gelişimini destekler.
- Bitkinin genel topraküstü yapısını iyileştirerek sağlıklı 
 kök gelişimini destekler.

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZU

ÜRÜN

Sera bitkileri için 

Ispanak, Marul 

Fasulye, Bezelye vb. 

Patates, Soğan, Havuç, Pancar

Hububat (Buğday, Arpa)

Pamuk

Mısır

Meyve ağaçları (Yumuşak Çekirdekli)

Meyve ağaçları (Sert Çekirdekli)

Narenciye

Kesme çiçek 

Tohum uygulaması

MİKTARI

80 gr./da

50 gr/da

60 gr/da

70 gr/da

100 gr/da

70 gr/da

100 gr/da

100 gr./100 lt. suya

100 gr./100 lt. suya

100 gr/100 lt. suya

70 gr/da 

UYGULAMA ZAMANI

Dikimden itibaren 15-20 gün ara ile 
sezon boyunca

Çıkıştan veya dikimden 15-20 
gün sonra

4-6 yaprak teşekkülünde, tam 
çiçeklenmede ve ilk dane oluşumunda 
olmak üzere 3 uygulama

Yumru oluşum döneminden 
sonra 15-20 gün ara ile 2 
uygulama

4-5 gerçek yapraklı dönemde

Bitki 15-20 cm boylandığında, 
çapa öncesi

Çiçeklenme öncesi ve meyve 
gelişme dönemi

Çiçek tomurcuğu gelişim öncesi

1 lt. suya 1-5 gr. ATOCROP  
konularak 1-2 saat bekletilir. Hafif 
kuruduktan sonra ekim yapılır.

Fare kulağı döneminde ve 
meyve tutumundan 15-20 
gün sonra

Çiçeklenme başlangıcında, tam 
çiçeklenmede, meyve tutumundan 
sonra ve hasattan 20 gün önce

Kardeşlenme başlangıcında ot 
ilaçlarıyla beraber

Organik maddeler:  % 30

Protein % 06-07
Karbonhidratlar % 30
Alginic asit % 1,5
Mannitol % 04-07
Aclenin % 0,02
IAA % 0,03
ABA % 0,01
Betainler % 0,04
Amino asit % 0,15

Makro elementler:
Toplam Azot (N) %   2
Fosfor (P) %   3
Potasyum (K) % 12
Kalsiyum (Ca) % 0,2
Kükürt (S) % 1,5
Magnezyum (Mg) % 0,5
Sodyum (Na) % 1,8

Mikro elementler:
Demir (Fe) 200 ppm
Bakır (Cu) 6 ppm
Mangan (Mn) 12 ppm
Çinko (Zn) 100 ppm
Bor (B) 100 ppm
Molibden (Mo) 4 ppm

İçeriği
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Amino asit



İz Element Katkılı Sıvı Organomineral Gübre

Garanti Edilen İçerik % w/w   
 Organik Madde : 40
 Serbest Aminoasit : 10
Suda çözünür Bor (B) : 0,03
Suda çözünür Bakır (Cu) tamamı EDTA ile şelatlıdır : 0,06
Suda çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır : 0,1
Suda çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır : 0,13
Suda çözünür Molibden (Mo) : 0,004
Suda çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır : 0,12

Organik madde kaynağı olarak yüksek kaliteli, bitkisel menşeili 
serbest amino asit içerir. İçeriğindeki iz element katkısı 
sinerjik etki göstererek bitkileri harekete geçirmeye yardımcı 
olur. Düşük Ph değerleri kullanımın sırasındaki etkinliğini 
arttırmaktadır. Bitki koruma ürünleri ve bitki besleme ürünleri ile 
karışabilir. Bunun yanında ön karışım testi yapılmalıdır. Bitkilerin 
kuraklık, nem fazlalığı, tuzluluk, hastalık ve zararlı vs… stres 
dönemlerinde, bitkilerin kritik vejetatif ve generatif gelişme 
dönemlerinde metabolik faaliyetlere yardımcı olarak verim ve 
kalite artışı sağlar.

EnwiGo L-amino asit formundadır. Bitkilerde 200 kadar 
amino asit bulunmakta, bunların 20 kadarı protein sentezinde 
kullanılmaktadır. Bitkiler L-aminoasitleri kullanır ve bitkisel 
proteinlerin kuruluşuna

L-amino asitler katılırlar. Normal koşullarda L-amino asitler 
bitkiler tarafından üretilirler, fakat stres koşullarında fotosentez 
yapmakta zorlanan bitkiler yeteri miktarda L-amino asit 
üretemezler. Bu gibi stres koşullarında bitkilere dışardan 
dışarıdan verilecek L-amino asitler, bitkinin aminoasit sentezinde 
kullandıkları enerjiyi, kök gelişimi, fotosentez, doğal savunma 
mekanizmalarında değerlendirilerek performans artışına olanak 
sağlar.

KULLANIM
Organik madde kaynağı olarak bitkisel menşeli aminoasit 
içeren, iz element katkılı bir üründür. Topraktan; damla sulama, 
yağmurlama sistemleriyle, Yapraktan; pülverizatörler ile 
kullanılabilir. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Tankı yarısına 
kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan EnwiGo karışımını 
tanka ekleyiniz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu 
ekleyiniz. Sabah erken veya akşamüzeri uygulamaları tercih 
edilmelidir.
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Yumuşak Çekirdekliler

Sert Çekirdekliler

Baklagiller

Yağ Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Yumrulu ve kökleri yenen

Sebzeler

Marul, Lahana, Brokoli

Üzüm, Kivi, Çilek, Ahududu

Zeytin

Sarımsak, Soğan, Pırasa

Muz

Narenciye

200 - 400

200 - 400

300

350

200 - 400

250

400

200

300

2

2

3

2

2

1

2

1

3

Erken Gelişme Döneminde, Meyve Tutumu sonrası, 14 
gün arayla 2 uygulama

* Tarla bitkilerine yapılan uygulamalarda dekara en az 30 Litre su kullanılması tavsiye edilir. Bitkilerin azot ihtiyacı hesaplanarak, uygulamalar ihtiyaca göre 
tekrarlanır. Bu değerler tavsiye niteliğindedir Uygun dozlar tarımsal analiz sonuclarına ve bitki gelişimine göre uzman danışmanlarca belirlenir.

Çiçeklenme sonrası, 14 gün arayla 2 uygulama

Çiçeklenme öncesi erken dönemde

Bitki çıkışından sonra, 14 gün arayla 2 uygulama

Fide dikiminden itibaren erken gelişme döneminde, 
20 gün aralıklarla 3-4 uygulama

Çiçeklenme öncesi ve sonrası, Meyve gelişimi
dönemi

Şaşırtmadan sonra

Büyüme döneminde 4-5 uygulama

Çiçeklenme öncesi, Meyve tutumu sonrası

Bitki Uygulama  Zamanı Yaprak Uygulaması
cc/100 L su ile *

Toprak Uygulaması L /da
(Damla Sulama

veya Yağmurlama ile)
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Potasyum Nitrat



Potasyum Nitrat
13,5 - 0 - 45,5
Saf, Orijinal

İçerik   w/w
Toplam Azot  (N)  : %13,5
Nitrat Azotu (NO3) : %13,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : %45,5

Sağlıklı bitki gelişimi, yüksek verim ve yüksek kaliteli ürün için ideal 
gübredir.
%100 bitki besin elementleri içeren tamamen suda çözünebilir 
potasyum nitrat gübresidir. 
Yüksek saflık; Bitkilere zararlı hiçbir element içermez: klor 
bileşikleri, sodyum ve ağır metallerden aridir.
%100 çözünürlük; İnce kristal yapısı nedeniyle suda hızlı erir, 
kekleşmez. Uzun süre özelliğini kaybetmeden depolanabilir.
Karışabilirlik; Tüm suda çözünür gübrelerle karıştırılabilir. 
Yapraktan uygulamalarda çoğu pestisitle uyumludur.
Nitrat azotu; Uçucu değildir. Katyonların (Ca+2, Mg+2…) bitkiye 
alımını teşvik eder. Nitrat bitki büyümesi için en etkili azot 
kaynağıdır.
Tuz birikimi; Toprakta sülfat, klor gibi tuzların birikimine sebep 
olmadan bitkinin potasyum ihtiyacını karşılar.
Azot potasyum oranı; Sahip olduğu mükemmel N/K oranı ile 
tüm bitkilerde çiçeklenme ve meyve tutumu dahil her dönemde 
uygulanabilir. Dengeli gelişme sağlar.

Ürün Kalitesini Arttırır
 - Meyve lezzeti artar.
 - Meyve suyu ve vitamini içeriği artar.
 - Kuru madde miktarı (Brix) artar.
 - Şeker / Asit oranı iyileşir.
 - Raf ömrü uzar.
 - Meyve rengi iyileşir.
 - Meyve çatlamalarını ve deformasyonlarını azaltır.
 - Don ve soğuklara dayanıklılık artar.
 - Hastalık ve zaralılara karşı bitki direnci artar.
 - Uniform ve aynı zamanda olgunlaşma sağlar.

Verimi Arttırır
 - Meyve, dane ve yumru ağırlıkları artar.
 - Çiçek, tohum ve meyve sayısı artar.
 - Meyve gözü oluşumunu ve meyve tutumunu 
 teşvik eder.
 - Meyve dökülmesi azalır.

Bitkisel üretimin her safhasında bitkilerin sağlıklı büyüme ve sağlıklı 
gelişme göstermeleri için potasyum beslenmesine ihtiyaçları 
vardır. Potasyum bitki dikim/ekiminden itibaren bitkilere artan 
dozlarda sürekli olarak uygulanmalıdır. Bitkiler potasyuma en çok 
meyve tutumu-gelişme döneminden itibaren ihtiyaç duyarlar.
Bitkilere düzenli ve yeterli miktarlarda uygulanan potasyum ile 
verim artar, kalite unsurları iyileşir ve ürünün pazarda raf ömrü 
arttırılır.

Damla Sulama Yoluyla Kökten Uygulama
Bitkilerin meyve oluşturma, gelişme ve hasat dönemlerinde 
2-5 kg/da dozda  Hydroponica Potasyum Nitrat  kullanılmalıdır. 
Bitkinin gelişme ve hasat  dönemlerinde kaliteli meyve ve bol 
ürün   alınmasını  sağlar.

UYARI
Hydroponica Potasyum Nitrat , birçok  gübre ile karışabilir fakat 
yine karıştırmadan önce karışım testi yapılması gerekir. Damla 
sulama, yağmurlama ile uygulanabilir.
Genel Tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar, tarımsal analiz 
sonuçlarına göre uzman danışman tarafından belirlenir.
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Kalsiyum Nitrat



Kalsiyum Nitrat (CALNIT)
15,5 - 0 - 0 + 26,3 CaO
Saf, Orijinal

İçerik   w/w
Toplam Azot  (N) : %15,5

Nitrat Azotu (NO3) : %14,4

Amonyum Azotu (NH4) : %1,1

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) : %26,3

HYDROPONICA Calnit tamamen suda çözünür azot ve kalsiyum 

gübresidir. Akıcı, ince granül yapıda kalıntı bırakmadan suda hızlı 

çözünür. HYDROPONICA Calnit’in tüm fertigasyon sistemleri için 

kullanımı uygundur. Kalite unsurları iyileşir ve ürünün pazarda raf 

ömrü artar.

Nitrat azotu; 

 - Bitkide hızlı ve gözle görülür gelişme etkisi vardır.

 - Uçucu değildir ve toprak parçacıklarına bağlanmaz, 

  böylece her an bitkiye elverişlidir. Genelde bütün 

  bahçe bitkileri ve önemli zirai bitkiler için tercih 

  edilen azot kaynağıdır. Potasyum, kalsiyum ve

  magnezyum gibi katyonların bitki tarafından 

  alımını teşvik eder.

Kalsiyumun görevleri;
 - Hücre duvarını sağlamlaştırır, bunun sonucunda 
  daha iyi kalite, raf ömrü ve pazarlanabilir ürün 
  hasadı elde edilir.
 - Hücre duvarı sağlamlığı, bitkinin hastalık ve 
  zararlılara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.
 - Yüksek verimli bir bitki için optimum 
  kök gelişiminin olmasını sağlar.

Karışabilirlik;
 - HYDROPONICA Calnit diğer bütün suda çözünür 
  gübreler ile karışabilir. Sadece fosfat ve sülfat içeren 
  gübre çözeltileriyle karıştırılamaz.

Yüksek saflık;
 - HYDROPONICA Calnit klor, sodyum ve ağır metaller 
  içermez.

Kalsiyum Noksanlığı
Domateste çiçek uçburnu çürüklüğü, salatalıkta uç yanıklığı, 
patateste iç pas lekesi sıkça görülen bazı kalsiyum noksanlığı 
belirtileridir. Kalsiyumun bitkiye alımı pasif olarak transpirasyon 
hareketi ile gerçekleştiğinden, bitkinin kalsiyuma ihtiyacı olduğu 
zaman kök bölgesinde tamamen suda çözünür elverişli kalsiyum 
bulunması gereklidir.

Kalsiyumun bitkideki rolü:
– Kalsiyum hücre duvarları ve bitki yapısı için gereklidir
– Kalsiyumun 90% hücre duvarlarında bulunur.
– Kalsiyum olmadan kök ve sürgün gelişmesi azalır.

Damla Sulama Yoluyla Kökten Uygulama
Bitkilerin hızlı büyüme ve gelişme dönemlerinde 3-5 kg/da 
dozda Hydroponica Calcinit kullanılmalıdır. Bitkinin hızlı büyüme 
dönemlerinde aşırı vegetatif gelişmeye neden olmadan dengeli 
bir büyüme sağlar.

UYARI
Hydroponica Kalsiyum Nitratı, fosfat ve sülfat içeren gübrelerle 
birlikte kesinlikle kullanmayın. Damla sulama, yağmurlama ile 
uygulanabilir.

* Genel Tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçlarına göre 

uzman danışman tarafından belirlenir.
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MKP



MKP
0 - 51,5 - 34
Saf, Orijinal

İçerik    w/w
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : %51,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : %34

Saf, tamamen suda çözünür fosfor ve potasyum gübresidir. Bu 
özellik ona birçok bitkide geniş bir kullanım alanı sağlamaktadır. 
Akıcı, ince kristal yapıda kalıntı bırakmadan suda hızlı çözünür. 
MKP’nin bütün fertigasyon sistemleri için kullanımı uygundur.
Azot içermez;
HYDROPONICA MKP azot içermez, bu nedenle meyve tutumu 
ve ileriki dönemlerde azot uygulamalarının kontrollü yapılması 
gereken zamanlarda uygulanabilecek ideal bir fosfor ve potasyum 
kaynağıdır.
Amonyum içermez;
HYDROPONICA MKP hydroponic uygulamaları için idealdir.
Hastalık durdurucu;
HYDROPONICA MKP yaprak uygulamaları külleme gibi bazı yaprak 
hastalıklarını baskı altında tutar.
Karışabilirlik;
HYDROPONICA MKP, kalsiyumlu gübreler ve yoğun magnezyumlu 
çözeltiler hariç bütün suda çözünür gübreler ile karışabilir.
Yüksek saflık;
HYDROPONICA MKP klor, sodyum ve ağır metaller içermez.

Kullanım Dozu ;
Damla Sulama ile : Bitkilerin gelişme ve çiçeklenme dönemlerinde 
2-4 kg/da olmak üzere uygulanabilir.
Yapraktan Uygulama : Bitki çeşidine göre değişmekle birlikte  % 
1-2  oranında  uygulanmalıdır. Yakıcılığı diğer gübrelere oranla 
daha düşüktür.

Verim artışı ve daha iyi meyve kalitesi:
Gübreleme için HYDROPONICA MKP’nin sunduğu P ve K bitki 
tarafından en iyi şekilde alınabilir formdadır.
HYDROPONICA MKP’nin yapraktan uygulanması asla topraktan 
uygulamanın yerini almaz, ancak bitkinin acil olarak ihtiyacı 
olduğu dönemlerde uygulanabilecek mükemmel bir yoldur.

Yüksek miktarda P ve K ya ihtiyaç duyulan önemli bitki 
dönemleri:
Kök gelişimi dönemi, çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme, 
olgunlaşma dönemi ve ürünün olgunlaştığı dönemdir. Üstün 
kalitesi sayesinde HYDROPONICA MKP yapraktan uygulamalarda 
tavsiye edilen normal dozların çok üzerindeki konsantrasyonlarda 
uygulanabilir. Bu da ürünün etkinliğini arttırmaktadır.

Hastalıklara karşı dayanıklılık:
Yapılan uygulamalar göstermiştir ki yapraktan uygulanan 
HYDROPONICA MKP çeşitli hastalıkların gelişimini azaltmıştır. 
Külleme, pek çok mantarın sebep olduğu dünya üzerinde 
yetiştirilen çoğu üründe görülebilecek önemli bir hastalıktır. Tek 
başına, tank karışımında veya fungisitlerle beraber HYDROPONICA 
MKP’nin %1‘lik yapraktan uygulaması çeşitli bitkilerde küllemenin 
gelişimini önlemektedir: 
Örneğin elma, şeftali ve nektarin, üzüm bağları, güller, kavun ve 
hıyar.

Bu sistemin faydaları:
Fungusit kullanım miktarı azalır. (=Daha az fungusit harcaması)
Besin olarak tüketilen ürünlerde fungusit artıkları azalır.
Fungusitlere direnç geliştirme riski düşer.
Bitki büyümesi teşvik edilir.

MKP UYGULAMA
Çiçeklenme / Meyve tutumu safhasında uygulanır. Bitkilerin 
vejetatif safhadan üretim safhasına geçtikleri dönemde 
gereklidirler.

Meyve olgunlaşması safhasında uygulanır. Meyve kalitesi için 
gereklidir.
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CALMAG	-	Potasyum	Sülfat	-	MAP
Magnezyum Sülfat - Magnezyum Nitrat 



Calmag
13-0-0+6MgO+16.5CaO

İçerik  w/w
Nitrat Azotu NO3 : %13
Magnezyum Oksit (MgO) : %6
Kalsiyum Oksit (CaO) : %16,5

Kalsiyum ve Magnezyum bitkinin kolayca alabileceği 
formda bir aradadır. Amonyumun fiziksel, fosfat ve sülfatın 
kimyasal engellemesine maruz kalmaz, böylelikle kalsiyum 
alımını kolaylaştırır. Diğer gübrelerle karıştırılmaz. Kalsiyum 
bitkinin ve meyvenin dayanıklılığını artırır, magnezyum da 
yaprakların yeşil kalmasını sağlayarak fotosentez faaliyetini 
artırır.

Potasyum Sülfat
0-0-51+18S

İçerik  w/w
Potasyum (K2O) : %51
Kükürt (S) : %18

Güçlü potasyum kaynağı! Suda tamamen eriyebilir. Damla 
sulama sistemleri ile rahatlıkla kullanılabilir. Potasyumun 
meyve kalitesine olumlu etkileri tartışılmaz. Potasyum 
Sülfatın yapraktan uygulanması tercih edilmez. Meyve 
kızarma döneminde uygulanır. Meyve dolgunluğunu ve 
rengini artırır.

MAP
12-61-0

İçerik  w/w
Amonyum Azotu NH4 : %12
Fosfor (P2O5) : %61

Bitkide sağlıklı yeşil aksam oluşumunu köklenme ve 
çiçeklenmeyi teşvik eder. Bitkilerin fosfor ihtiyacı yüksek 
olan genç dönemlerinde uygulanır. Fosfor bitkiye enerji 
sağlar, bitkilerin genç dönemlerinde enerji ihtiyacı daha 
yüksek olduğu için, bu dönemde daha yoğun uygulanır.

Magnezyum Sülfat

İçerik
Magnezyum Oksit (MgO) : % 16,0
Kükürt (S) : % 12,0

Klorofilin ana bileşenidir. Fotosentezi ve bazı enzim 
reaksiyonlarını aktive eder. Eksikliğinde bitkinin yaşlı 
yapraklarında sarımsı, bronz ve kırmızı benekler oluşur, 
bazı bitkilerin gövde ve dallarında zamklaşma görülür. 
İçeriğindeki yüksek Magnezyum sayesinde yaprakların yeşil 
kalmasını sağlar.
Kükürt bitkide enzim ve vitaminlerin gelişmesine yardımcı 
olur. Aynı zamanda meyvelerin olgunlaşmasını ve kaliteli 
renk yapmasını sağlar.

Magnezyum Nitrat
10-0-0+15MgO

İçerik  w/w
Nitrat Azotu (NO3-N) : % 10,0
Magnezyum Oksit (MgO) : % 15,0

Alkali topraklar için en ideal Mg kaynağı. Potasyum ve 
Amonyum Mg alımını önleyici etkisine karşılık Nitratın 
kolaylaştırıcı gücü ile Mg eksikliğini kısa sürede telafi eder. 
Magnezyum bitkilerde klorofil sentezlenmesinde esas 
rol oynadığı gibi çeşitli fizyolojik olaylarada yardımcıdır. 
Magnezyum Nitrat yapraktan kolayca emilir, E.C. değeri 
düşük olduğundan yüksek dozlar kullanılabilir. Kalsiyum 
Nitrat ile karıştırılabilir.

CALMAG	-	Potasyum	Sülfat	-	MAP
Magnezyum Sülfat - Magnezyum Nitrat 

SAF GÜBRE SERİSİ
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Güçlü Fosfor



MAGNUM P44 İLE VERİM VE
KALİTE ARTIŞI SAĞLANIR.
 
Toplam Üre Azotu (N-NH2) : % 18
Toplam Fosfor (P2O5) : % 44
Toplam Fosfor (P) : % 19,2
 
•	 Nem	 :	%	0,3
•	 EC	(1	g/l,	25°C)	 :	1,51	mS/cm
•	 pH’ı	%1’lik	solüsyonda	 :	1,8

Daha iyi sonuçlar, daha iyi büyüme
Magnum-P44, tümüyle suda-erir, beyaz bir kristal tozdur. 
Etkili bir azot ve fosfor kaynağı olarak Magnum-P44’ün 
MAP ve MKP’ye göre üstünlükleri vardır. %18 azot (N) ve 
%44 fosfor (P2O5) içerir.

1.Asitlik
Magnum-P44 ve diğer NP ürünleri arasındaki en önemli 
fark, onun asitliğidir. Asitlik;
•	Besin	maddelerinin	alınmasını	arttırır,
•	Sulama	borularının	ve	memelerinin	tıkanmasını	önler.	
Magnum-P44 kullanılıyorsa, ayrıca asit uygulamasına gerek 
yoktur.

Magnum-P44, genellikle sıvı asitlerde karşılaşılan 
olumsuzluklara sahip olmayan bir kuru asit olarak göz 
önüne alınabilir.

2. Suda erirlik
Damlama gübrelerde, yüksek erirlik önemlidir Magnum-P44 
mükemmel bir erirliğe sahiptir;
%100 suda-erir, tortu bırakmaz.

3. Damlama açıcı
Magnum-P44 sulama borularının ve damlatıcıların temiz 
kalmasını sağlar. Magnum-P44 sudaki bikarbonatı çözerek 
damlama sisteminin temiz kalmasını sağlar, ekstra asit 
uygulamasına gerek kalmaz.

4. Besin maddesi alımı
Toprak pH’sı, yani alkalilik arttıkça, demir, çinko ve mangan 
gibi mikro besin maddelerinin bitkilere elverişliliği azalır. 
Magnum-P44, topraktaki besinlerin alımını artırır, asitleyici 
etkisinden dolayı bitki kök bölgesindeki pH’yı düşürerek 
diğer besin elementlerinin alımına yardım eder.
Magnum-P44, düzenli kullanımda erkenciliği teşvik eder.  
Daha yüksek verim ve kalite alınmasını sağlar.
Magnum-P44, içeriğindeki yüksek fosfordan dolayı erken 
dönemde uygulanması bitkilerin kök gelişimini artırır.

Kullanımı ve tavsiye edilen dozlar
•	Gübrelemede:	0,01	-		0,05	(0,1	-	0,5	kg	Magnum-P44	1000	
Litre suya), bitki çeşidine göre, hedeflenen verime ve fosfor 
ihtiyacına göre değişir.
•	Topraksız	yetiştiricilikte	tavsiye	edilmez.
•	Uygun	doz,	tarımsal	analiz	sonuçlarına	göre	uzman	
danışmanlarca belirlenir.
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Kuru, kristal asit
Kuvvetli asit

İki	kere	toprağı	asitleme	etkisi
Saflık

Yüksek çözünürlük
Hızlı eriyebilirlik
Akışkanlık

Kolay taşınabilirlik
Tıkanıklığı	önlemesi

Tank solüsyonunu temizlemesi
Su	ve	toprağın	pH’ını	düşürmesi,	besin	alım	
etkinliğini	artırması
Suyun	toprağa	süzülmesini	artırır.
Topraklardaki	sodyum	ve	kireci	azaltır
Erkenciliği	teşvik	etmesi

Düşük	N	kaybı	asit	topraklarda
Tıkanma riski yok ve karışım ve karışım 
kullanımlarına	uygundur
Düşük su ihtiyacı
Zamandan	tasarruf
Kekleşme olmaz

Güvenli
Sulama sisteminin uzun ömürlü olması
Sulama	suyunun	ve	gübrelerin	iyi	bir	şekilde	dağılımına	
olanak tanıması
Daha az iş gücü
Tekrar asit kullanımı gerekmez
Tank	temizleme	işçiliğinin	azalması
Yüksek	verim	ve	kalite.	Düşük	gübre	ihtiyacı,	yüksek	
kazançlılık
Su	kullanım	etkinliğini	artırması	ve	düşük	tuzluluk	stresi,	
yüksek	verim	elde	edilmesi
Yüksek	kazanç,	erkencilikten	dolayı	fiyatların	yüksek	
olduğu	dönemde	hasat	edilmesi
Besin	alım	etkinliğini	artırması
Kullanıcı	dostu

Etkin
Etkin
Kolay taşınabilirlik

ÖZELLİKLERİ AVANTAJLARI FAYDALARI



Potasyum Tiyo Sülfat



İÇERİK
Potasyum Tiyo Sülfat çözeltisi
           (%w/w)
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)  : 25 ± 1,0
Suda çözünür Kükürt Trioksit (SO3)  : 42 ± 0,9

GENEL BİLGİ
Quadro K, temel, klor içermeyen, %25 K2O ve %42 SO3 içeren 
bir sıvı çözeltidir. Quadro K damlama, yağmurlama ya da salma 
sulama sistemlerinde uygulanabilir. Quadro K, üre ve amonyum 
polifosfat çözeltileriyle her oranda karıştırılabilir. Potasyum nitrat ile 
reaksiyona girer ve KNO3 kristalini oluşturur. Bu olay gerçekleştiği 
zaman, su eklemek ya da sıcaklığı arttırmak tekrar temiz bir çözelti 
elde edilmesini sağlar.
Mikro element ve pestisit ile karıştırılması halinde, büyük oranda 
karışımlar yapılmadan önce deneme karışımlar yapılması gerekir. 
Quadro K sıvı gübreler ve/veya pestisitler ile karıştırıldığında şu 
sıra kullanılmalıdır: su, pestisit, Quadro K ve/veya diğer gübreler.

GENEL UYGULAMLAR VE KULLANIM TAVSİYELERİ
Quadro K süs bitkileri, çim, sera bitkileri ve diğer açık saha bitkileri 
gibi çok farklı çeşitte bitkilere uygulanabilir. Genelde bütün 
bitkilerde potasyum ihtiyacı hızlı gelişme ve meyve gelişimi 
dönemlerinde büyük oranda artmaktadır. Quadro K uygulamaları 
potasyum için yapılmış toprak ve/veya doku analizine bağlı olarak 
yapılmalıdır.
 
• Toprak Uygulaması 
Başlangıç gübresi, çıkış gübresi veya ileri dönem uygulamalarında 
2-3 l/da dozunda kullanılması uygundur. Quadro K tek başına ya 
da diğer gübrelerle birlikte kullanılabilir. Quadro K bitkiler için kritik 
dönemlerde çok iyi bir potasyum ve kükürt kaynağıdır. 

 • Yaprak Uygulaması 
Quadro K birçok farklı gübre ile karıştırılabilir ve belirlenen bitkilere 
yaprak uygulaması şeklinde kullanılabilir (100lt suya en fazla 1lt 
karıştırılır). Yaprak uygulamaları için kullanıldığında, Quadro K 
uygulama öncesi ilk olarak su ile karıştırılmalıdır. Quadro K ile 
yapılan karışımların pH değeri 6,0’dan düşük olmamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER:
Quadro K Avantajları,
 - Yüksek oranda POTASYUM ve KÜKÜRT içeren sıvı  gübredir. 
- Saf sıvı çözelti: %100 suda çözünür. 
- KLOR İÇERMEZ: klora hassas bitkiler için mükemmel bir K kaynağı. 
- Çoğu sıvı gübreler ile KARIŞABİLİR. 
- Her türlü SULAMA sisteminde rahatlıkla kullanılabilir: sulama
 borularını tıkamaz. 
- YAPRAK gübresi olarak kullanılabilir: tek başına ya da formulasyon olarak. 
- Bitki besin maddesi ve toprak düzenleyicisi olarak  mükemmel bir
 KÜKÜRT kaynağıdır. 
- Yüksek pH sebebiyle hareketsiz kalan demir ve mangan gibi bitki
 besin maddelerinin YARAYIŞLILIĞINI arttırır.

Verim,	t	/	da SO 3,	kg/da

7

3

5

4

6

3,5

3

4

1,5

2

5

8

20

2,5

7,5

5

2,5

2,5

3,8

6,2

2,5

3,8

7,5

5

Bazı bitkilerin kükürt ihtiyacı

TEKNİK ÖZELLİKLER
QUADRO K
w/w 0-0-25 K2O - 42 SO3

w/v 0-0-37 K2O - 62 SO3

FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLER:
Nitelik   Çözelti içersinde
  Potasyum thiosülfat 
Formül K2S2O3 
Görünüş Temiz renksiz ya da açık sarı sıvı
Yoğunluk (20°C) 1,47 kg/dm3 
Karışabilirlik  Birçok sıvı gübreler ve sıvı mikro   
  element gübreleriyle kolayca   
  karışabilir. Herbisitlerin büyük 
  çoğunluğuyla birlikte
  uygulanabilir.
  Kuvvetli asitlerle ve amonyak ile 
  karıştırılmamalıdır.
Su ile karışım Su ile % 100 karışabilir.
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Bitkiler

Lahana

Havuç

Karnabahar

Hıyar

Patlıcan

Sarımsak

Salatalık

Soğan

Ispanak

Tatlı Mısır

Domates

Kabak



NBPT İnhibitörlü Üre Amonyum Nitrat



İÇERİK

Üreaz İnhibitörlü (NBPT)
ÜRE AMONYUM NİTRAT GÜBRE ÇÖZELTİSİ 
 
Garanti edilen içerik (%w/w)
Toplam Azot 32
Amonyum Azotu (NH4-N) 8
Nitrat Azotu (NO3-N) 8
(NBPT) inhibitörlü Üre Azotu 16
Üreaz inhibitörü NBPT 0,025

Suda çözünür Bor (B) 0,010
Suda çözünür Bakır (Cu) tamamı EDTA ile şelatlıdır 0,020
Suda çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır 0,020
Suda çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır 0,010
Suda çözünür Molibden (Mo) 0,008
Suda çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır 0,002

GENEL BİLGİ

Azot bitkisel üretimde 3 formda kullanılmaktadır. Bunlar Üre 
(NH2-N), Amonyum (NH4-N) ve Nitrat (NO3-N). Quadro N32 
azotun her 3 formunu da içermektedir. Azot noksanlığı, bitkilerde 
yaşlı yapraklardan başlayarak genç yapraklara doğru genel 
sararma olarak kendisini gösterir. Bu durumda klorofil sentezi 
geriler veya durur, verim kaybına sebebiyet verir.

HIZLI VE UZUN ETKİLİ AZOT KAYNAĞI
 
•	%32	yüksek	azot	içerir.
•	Sıvı	olması	kullanım	kolaylığı	sağlar.
•	Azotun	her	3	halini	de	bulundurması	hem	ani	etki	sağlarken	hem	
de uzun etki gösterir.
•	NBPT	Üreaz	İnhibitörü	yıkanma	ve	buharlaşma	kayıplarını	önler,	
uzun süreli etki sağlar, çevreyi korur.
•	EDTA	şelatlı	 iz	elementleri	sağlıklı	bitki	gelişimine	yardımcı	olur	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                     	
•	Tüm	bu	sinerjik	etkilerin	bir	arada	bulunması	ile	verim	ve	kalite	
özelliklerine yüksek miktarda katkı sağlar
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Yumuşak Çekirdekliler

Sert Çekirdekliler

Tahıllar

Baklagiller

Yağ Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Yumrulu ve kökleri yenen

Yem Bitkileri

Sebzeler

Marul, Lahana, Brokoli

Narenciye

Üzüm

Zeytin

Pamuk

Mısır

300

300

400

300

350

300

350

300

250

250

350

250

400

350

350

3

3

-

-

3

3

3

-

2

3

3

3

3

3

3

Erken Gelişme Döneminde, Meyve Tutumu sonrası

* Tarla bitkilerine yapılan uygulamalarda dekara en az 30 Litre su kullanılması tavsiye edilir. Bitkilerin azot ihtiyacı hesaplanarak, uygulamalar ihtiyaca göre 
tekrarlanır. Bu değerler tavsiye niteliğindedir Uygun dozlar tarımsal analiz sonuclarına ve bitki gelişimine göre uzman danışmanlarca belirlenir.

Bitki Uygulama  Zamanı Yaprak Uygulaması
cc/100 L su ile *

Toprak Uygulaması L /da
(Damla Sulama

veya Yağmurlama ile)

Çiçeklenme Sonrası Azot ihtiyacı gerekli dönemlerde

Kardeşlenme başlangıcı ve sonrası

Çiçeklenme öncesi erken dönemde

Bitki çıkışından sonra Azot ihtiyacı gerekli dönemlerde

Bitki 15-20 cm boyda iken erken dönemde

Fide dikiminden itibaren erken gelişme döneminde

Çiçeklenme öncesi ve sonrası, Meyve gelişimi

Bitki boyu 30 cm den sonra



DOKTOR TARSA FOSFORİK ASİT



DOKTOR TARSA Fosforik Asit
%85 w/w H3PO4

%61 w/w P2O5

Yüksek derecede asit karakterli bir gübredir. Fosfor içeriği 
sayesinde bitkilerin fosfor ihtiyacını giderir. Sera, açıktarla ve 
topraksız kültürlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Doktor Tarsa Fosforik Asit, toprak ve suyun pH’ını düşürür, 
bu diğer bitki besin elementlerinin alımını da etkileyen 
önemli bir faktördür ve böylece ürünün verim ve kalitesini 
arttırır.

Doktor Tarsa Fosforik Asit’in asitleştirici gücü, bir çok besin 
elementinin alımını arttırır ve kireçli/alkali topraklarda 
bağlanmış olan mikroelementlerin (Fe, Zn, Mn, Cu) serbest 
bırakılmasına yardımcı olur.

Asitleştirici gücü, kireçli topraklarda, fertigasyon yapılan 
bölgede fosforun bağlanmasını azaltır. Böylece fosfor 
alımını arttırır.

Erken dönem uygulamalarıyla Doktor Tarsa Fosforik Asit 

birleştirilirse, mükemmel bir başlangıç gübresi olur. Hızlı ve 
güçlü bitki gelişimini teşvik eder.

Doktor Tarsa Fosforik Asit, sadece P gübresi olduğundan, 
fertigasyon programında azot, potasyum seviyesini 
tamamen ve bağımsız olarak kontrol etmemizi sağlar. Aynı 
zamanda bitkinin ihtiyacına göre, kaçınmamız gereken 
veya vermek istediğimiz diğer gübreleri seçmemizi sağlar.

Sulama Sisteminizi Temiz Tutar

Doktor Tarsa Fosforik Asit, asitlik sağlayarak bikarbonatları 
çözer ve nötralize eder. Böylece hassas sulama 
sistemlerinde, damlatıcıların ve memelerin tıkanmasına 
ve zarar görmesine mani olur. Doktor Tarsa Fosforik 
Asit damlama sisteminde kalsiyum karbonat kaynaklı 
tıkanıklıkları önceden engellemek üzere uygulanabilirken, 
kalitesiz gübre kullanımı ve diğer sebeplerden ötürü 
oluşmuş tıkanıklıklar için de uygulanabilir. Asit uygulaması 
ile besin çözeltisinin pH değeri yetiştirilen ürün için en ideal 
değere ayarlanır.

Sulama sistemlerinin ömrünü uzatır.
Sulama suyunun ve gübrelerin eşit dağılımını sağlar.
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Özel saf gübre serisi



27 – 5 – 0
NP gübresi
N (Azot) %27 
P2O5 (Fosfor) %5

Azot; bitkide vegetatif gelişmeyi sağlayan önemli bir elementtir. 
Bitkilerin dal, sürgün, yaprak gibi yeşil aksamının gelişmesi, 
fotosentez etkinliği, kök ve gövde oluşumu için önemli bir 
elementtir.
Besin maddeleri içerisinde kendisini en çabuk azot noksanlığı 
hissettirir. Bu yüzden azot, bitki besin maddeleri içerisinde, en 
önemlisidir ve gübrelemede en çok kullanılanıdır.

Azot noksanlığında bitkilerde, büyüme ve gelişme hızlı bir 
şekilde yavaşlar, bitki küçük kalır. Sürgün sayısı az ve sürgün boyu 
normalden kısadır. İlerlemiş azot noksanlığında sürgünler kıvrılarak 
aşağı doğru büyür. Yapraklar küçülerek vaktinden önce dökülür ve 
ağır kloroz (sararma) görülür. Bitki yaşlılık hormonu salgılar ve kök 
gelişimi zayıftır. İnce ve zayıf kökler görülür. 

Azot noksanlığı öncelikle kendini yaşlı yapraklarda gösterir. 
Azotun fazla verilmesi durumunda ise bitkide anormal boya 
kaçma, bitki dokularında gevşekleşme, bitkide yatma, hastalıklara 
karşı direncin azalması, geç çiçeklenme ve raf ömründe kısalma, 
şeker sentezinde azalma, erken meyve dökülmesi, depo 
hastalıklarının artması gibi olumsuzluklar gözlemlenir.

Fosfor, çiçeklenme biyolojisi, tohum oluşumu, enerji transferi 
(ATP), gen aktarımı (DNA) gibi konularda mutlak gereklidir. Fosfor 
noksanlığı bitkinin en çok generatif yönden zarar görmesine 
neden olur.

Kullanım Alanı :
Keymag Safir yüksek miktarda Azot içeriği ile her bitkide bitkinin 
azot ihtiyacını gidermek için kullanılabilir. Fosfor içeriği sayesinde 
bitkilere enerji sağlar ve bitkilerin daha yeşil kalmasını sağlar. 
Fosforlu gübrelemelerinize destek sağlar. Nitrat Azotu içeriğinin 
yüksek olmasından dolayı Azotu bitkiler daha hızlı alırlar.
Keymag Safir direk toprağa uygulanabildiği gibi damlama 
sisteminden ve yağmurlama sisteminden de rahatlıkla 
uygulanabilir. %100  suda çözünen bir gübredir.

10 – 00 – 40 + 2MgO
NK gübresi
N (Azot) %10 
K2O (Potasyum) %40
MgO (Magnezyum) %2

Keymag Ruby yüksek potasyum içeriği ile verimin ve meyve 
kalitesinin artmasını sağlar. Yüksek potasyum uygulandığında 
görünen magnezyum noksanlığını önlemek için içersinde %2 
magnezyum bulunmaktadır.

Potasyum; bitkinin su potansiyelinin ayarlanmasında, 
karbonhidratların oluşturulmasında ve taşınmasında rol 
oynamaktadır. Bunların dışında amino asitlerin proteinlere 
dönüşümünde de etkin rol alır.
Potasyum bitkilerde birçok kalite unsurunu etkiler. Meyve kalitesi, 
renk, koku ,aroma, dayanıklılık, sertlik, hastalıklara karşı dayanım ve 
depolama uzunluğunu artırır.
Potasyum bitki bünyesine K+ iyonu şeklinde alınmaktadır ve 
eksikliği azot gibi ilk önce kendini yaşlı yapraklarda göstermektedir.

Kullanım Alanı :
Keymag Ruby yüksek miktarda Potasyum içeriği ile her bitkide 
bitkinin potasyum ihtiyacını gidermek için kullanılabilir. 
Magnezyum ve Azot içeriği sayesinde bitkilerin gelişimini devam 
ettirir ve yaprakların yeşil kalmasını sağlar. Azot içeriği nitrat 
formunda olmasından dolayı Azotu bitkiler daha hızlı alırlar.
Keymag Ruby direk toprağa uygulanabildiği gibi damlama 
sisteminden ve yağmurlama sisteminden de rahatlıkla 
uygulanabilir. %100  suda çözünen bir gübredir.
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Bitki Yetiştirme Ortamı



Klasmann Kullanıma Hazır Substratları
Klasmann her ürün denenmiş ve test edilmiştir. Ayrıca bir çok 
uygulama ile kendini kanıtlamıştır. Pratikte sorunsuz bir gelişme 
dönemi için hazırlanmış substratlarla Klasmann büyüme 
periyodunun her zaman temel gereksinimlerini karşılamayı 
hedeflemiştir.

Kalite her detayda bir çok kez doğrulandı
Klasmann easy growing ürün hattını geliştirmek için gerekli en 
önemli hammadde,  katkı maddeleri ve gübre içeriğini sahip 
olduğu uzun yıllar deneyimi ve bilgi birikimini ürünleri geliştirmek 
için hammadde işleme ve substrat karışımlarında kullanmıştır.

Yüksek kaliteli substartlar tutarlı bir gelişme ve ürünlerin sağlıklı 
olmasını sağlar. Yetiştirme yöntemleri yanı sıra presleme, doldurma 
ve karıştırma işlemlerinin ayarları sadece 1 kez yapılır ve bu sayede 
substartların kalite sürekliliği sağlanır, tüm Dünya’da Klasmann 
müşterileri bu sayede ürünleri daha güvenle kullanmaktadır.

Klasmann Deilman DIN EN ISO 9001 kalite sertifikasına sahiptir. 
Ayrıca hammaddeden son ürüne kadar bütün üretim zinciri 
sektörün  en kapsamlı ve sıkı kalite kontrolüne tabidir (Regeling 
Handels Potgronden, NL - PHP )

Karışımlar ve toprak düzenleme için
Klasmann Litvanya Beyaz Torfu

Litvanya’dan gelen yüksek kaliteli Beyaz Sphagnum torfu ürünleri. 
Çok amaçlı kullanım için çeşitli ürünler.

Klasmann Litvanya Beyaz Torfu
Substrat üretimi ve toprak düzenleme için Beyaz Sphagnum torfu.
•	 Bitki	hastalık	ve	zararlıları	içermez,
•	 Kireç	ve	gübre	bulunmaz,
•	 R.H.P.	Lisanslı.

pH (H2O) değerini 6,0’a ayarlamak için gereken kireç miktarı 
yaklaşık 4 kg/m3’tür. Azelea ve Calluna için tavsiye edilen 
CaCO3 içeriği en az % 80 olan ince tarımsal kireci yaklaşık 1 kg/
m3 kullanarak pH (H2O) değerini 4,5 seviyesine ayarlamaktır.

Kullanıma 
hazır Klasmann 
Substratları

Klasmann
Substrat Çeşidi

Klasmann 
Substrat Ürünleri Kullanım Alanı

Ambalaj 
Şekli

Ürün 
Sınıfı Yapısı

pH 
(H2O)

Gübre İçeriği 
(g/l)

Klasmann Rec 119 
Potgrond H 

Klasmann Rec 051 
Potgrond P 

Klasmann Rec 080 
Seedling 

Klasmann Rec 060 
Traysubstrate 

Viyolde sebze ve tütün fidesi için 
tohum atma

Viyolde sebze ve tütün fidesi için 
tohum atma

Tuza hassas süs bitkileri için 
(Begonia semperflores impatiens)

Viyolde sebze ve tütün fidesi için 
tohum atma

Substrat

Substrat

Substrat

Substrat

6

6

6

6

0-7 mm (Fine)

0-7 mm (Fine)

0-5 mm (Extra fine)

0-5 mm (Extra fine)

70 l

70 l

70 l

70 l

1.5

1.5

0.7

1.3

Karışım 
ve toprak 
düzenleme 
için Klasmann 
Litvanya Torfu

Klasmann
Substrat Çeşidi

Klasmann 
Substrat Ürünleri Kullanım Alanı

Ambalaj 
Şekli

Ürün 
Sınıfı Yapısı

pH 
(H2O)

Lithuanian Rec 931 
Peat Standart

Lithuanian Rec 932 
Peat Coarse

Lithuanian

Lithuanian

0-25 mm
(Medium)

0-45 mm
(Coarse)

4-4,5

4-4,5

200 l ve Big Bale

200 l ve Big Bale

Mevsimlik ve saksı bitkileri için 
Ericaceous bitkileri için substrat 
üretiminde kullanılır.

%70 gibi yüksek lif içeriği ile 
elenir, büyük saksılarda ağaç, 
çalımsı bitkiler, Bromeliads ve 
geniş yapraklı bitkiler için substrat 
üretiminde kullanılır.

Litvanya Beyaz Sphagnum Torfunun Kimyasal Özellikleri

pH-değeri (CaCI2)

pH-değeri (H2O)

Tuz oranı

Organik içerik (% kuru madde)

3,0 - 3,5

4,0 - 4,5

< 150 mg/l substrat

94 - 99

Kuru madde (ağırlığa oranı)

N içeriği (NH4/NO3-N)

P içeriği (P2O5)

K içeriği (K2O)

Mg içeriği (MgO)

1 - 6

< 50 mg/l substrat

< 30 mg/l substrat

< 30 mg/l substrat

< 80 mg/l substrat
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Kullanıma Hazır
Klasmann TS 1 ve TS 3 Substratları

Çok amaçlı kullanıma hazır substratlar.
•	 Nemlendirici	madde	kolay	ve	çabuk	tekrar	ıslanmayı	sağlar,
•	 Suda	çözünür	gübre	karışımı	eklenmiştir,
•	 Ekstra	iz	element	gübresi,
•	 R.H.P.	Lisanslı.

Klasmann TS 1
Düşük ila orta ayrışmış Beyaz Sphagnum torfu içeren substratlar

Klasmann TS 3
TS 3 daha fazla ayrışmış yüzeysel toplanmış torf bazlı üretilmektedir. 
Kullanılan ham maddenin ayrışma derecesi H3 ile H6 arasındadır.

Bu daha fazla ayrışmış Beyaz Sphagnum Torfu daha az ayrışmış 
genç torfun üst katmanlardan toplanıp biten yataklardan 
toplanmaktadır. Bu şekilde toplanmış daha fazla ayrışmış  Beyaz 
Sphagnum Torfunun fiziksel özelliği % 20 donmuş siyah torf ile % 
80 Beyaz Spagnum Torfu karışımına eş değerdir.

Kullanıma Hazır
Klasmann TS 4 Substratları

TS 4 substratları yüzeysel toplanmış Beyaz Sphagnum Torfu, 
Beyaz Sphagnum Torfu lifleri ve Beyaz  Sphagnum sod torfu 
fraksiyonlarının birleşimine dayanmaktadır.

TS 4 medium çiçeklerin 11 ve 18 cm arasındaki saksılara dikiminde 
kullanılmaya uygundur. Perlit içeren TS 4 medium (603) “ebb and 
flow“ gibi sub-sulama sistemlerinde kullanılması tavsiye edilir. 
Klasmann TS 4 Coarse büyük saksılardaki iç mekan süs bitkileri 
(foliage plants) için kullanıma uygundur.

Kullanıma 
hazır Klasmann 
TS1 ve TS3 
Substratları

Klasmann
Substrat Çeşidi

Klasmann 
Substrat Ürünleri Kullanım Alanı

Ambalaj 
Şekli

Ürün 
Sınıfı Yapısı

pH 
(H2O)

Gübre İçeriği 
(g/l)

Klasmann Rec 876 
TS1 Fine 

Klasmann Rec 416 
TS3 Fine 

Klasmann Rec 470 
Plug Mix Aquasave 

Klasmann Rec 402 
TS1 Plug Mix

Klasmann Rec 418 
TS1 Coarse

Viyolde sebze ve süs bitkisi 
fidesi için tohum atma

Viyolde sebze ve süs bitkisi 
fidesi için tohum atma

Viyolde sebze ve süs bitkisi 
fidesi için tohum atma

Viyolde sebze ve süs bitkisi 
fidesi için tohum atma

Süs ve iç-dış mekan süs 
bitkileri büyüme döneminde

TS1

TS3

MIX

TS1

TS1

6

6

6

6

6

0-5 mm (Extra fine)

0-5 mm (Extra fine)

1-7 mm (Fine)

0-5 mm (Extra fine)

0-70mm (Coarse-
Fibrous)

200 l ve
Big Bale

200 l ve
Big Bale

200 l ve
Big Bale

200 l ve
Big Bale
200 l ve
Big Bale

1

1

0.7

0.7

1

Kullanıma hazır 
Klasmann TS4 
Substratları

Klasmann
Substrat Çeşidi

Klasmann 
Substrat Ürünleri Kullanım Alanı

Ambalaj 
Şekli

Ürün 
Sınıfı

Kil
içeriğiYapısı

pH 
(H2O)

Gübre İçeriği 
(g/l)

Klasmann Rec 604 TS4 
Coarse

Klasmann Rec 602 TS4 
Medium

Klasmann Rec 690 TS4 
Med+Clay 

Klasmann Rec 608 TS4 
Medium Plus 

2 lt den daha büyük saksılarda 
iç mekan süs bitkilerinin 
(foliage plants) büyüme 
dönemi

Çiçeklenen ve yetişen 
süs bitkilerinin büyüme 
döneminde

Çiçeklenen süs bitkileri 
için: Cyclamen, Begonia, 
Pointsettia, vs.

Yeşil çiçeksiz ve çiçekli 
süs bitkilerinin büyüme 
döneminde

TS4

TS4

TS4

TS4

20 kg/m3

6

6

6

6

1

1

1

1

10-45 mm
(Coarse)

0-25 mm
(Medium)

0-25 mm
(Medium)

0-25 mm
(Medium)

200 l ve
Big Bale

200 l ve
Big Bale

200 l ve
Big Bale

200 l ve
Big Bale



Karışımlar ve toprak düzenleme için
Klasmann Litvanya Base Substrates

Litvanya’dan gelen yüksek kaliteli Beyaz Sphagnum Torfu ürünleri. 
Çok amaçlı kullanım için çoklu ürünler.

Klasmann Base Substrates - pH ayarlı

pH ayarlı beyaz sphagnum torfu iz element ve nemlendirici 
madde içermesi ile tarımsal substrat üretimine uygun bir kaynak 

sağlamaktadır. Üretim sırasında karışım gübreler ve/veya sıvı 
gübreler olarak gübreler yetiştirici tarafından eklenmektedir.

•		pH	ayarlıdır,	kireç	katkısı	gerekli	değildir,
•		Nemlendirici	madde	kolay	ve	çabuk	tekrar	ıslanmayı	sağlar,
•		NPK-gübresi	içermez,
• 	Ekstra	iz	element	gübresi	içerir,
• 	R.H.P.	Lisanslıdır.

Beyaz torf substratlarında kalite güvencesi
•	 Torf	yatakları	R.H.P.	(Regeling	Handels	Potgronden	Nederland)	
sertifikalıdır ve sürekli gözetim altındadır.
•		Her	partinin	kendi	laboratuarlarımızda	pH,	tuzluluk	(EC	değeri)	ve	
yapısal analizleri yapılmaktadır.
•		Laboratuar	ve	üretim	bilgilerinin	dokümantasyonu.
•		Referans	örneklerinin	minimum	6	ay	depolanması.
•		Torf	yığınlarının	içersinde	bulunan	sensörler	düzenli	olarak	sıcaklığının	
ölçülmesini sağlar. Böylece kendi kendine ısınma önlenmiş olur.

* Size sunmuş olduğumuz bütün ürün bilgileri kendi bilgimizin ve kanaatimiz 
doğrultusunda hazırlanmıştır. Bundan dolayı vermiş olduğumuz bilgiler 
eksiksiz ve doğru olduğu iddia edilmemektedir. Kısmi olarak değişiklik yapma 
hakkımız saklıdır. Bütün uygulamalar ve kullanım tavsiyeleri bağlayıcı kılavuz 
ilkeler olarak alınmamalı ve yerel koşullara adapte edilmelidir.

KLASMANN-DEILMANN Kalite & Güvencesi
- ISO 9001 Sertifikası
- RHP (NL) Düzenli Hammadde ve Substrat kontrolü
- Federal Substrat Kalite Birliği Üyesi
- Federal Kompost Kalite Birliği Üyesi
- AB Bio-substrat kontrolleri
- Klasmann laboratuvar son ürün kontrolü
-	 Araştırma	enstitüleri	&	Blgg	besin	element	analizleri

KLASMANN işletmeleri son 70 seneden beri torf çıkartıp işlemektedir. Önceki 
senelerde toprak ıslahı için beyaz torf kullanılmasına rağmen KLASMANN humus 
yönünden daha zengin olan Siyah Sphagnum torfu profesyonel ve aynı zamanda 
amatör bahçe işlerinde kullanımı için hazırlanması ile ilgilenmiştir. Bugün 
KLASMANN’ın ürün yelpazesi hemen hemen tümüyle Siyah torfa dayanır.
En gelişmiş makineler kullanılarak, torf şirketimizin kendi malı olan geniş yataklardan 
çıkartılır. Bu muazzam hammade imkanlarımız karışımın istikrarlı olmasını sağlayarak 
KLASMANN ürünlerinin garantisidir.

Karışım 
ve toprak 
düzenleme için 
Klasmann Base 
Substratları

Klasmann
Substrat Çeşidi

Klasmann 
Substrat Ürünleri Kullanım Alanı

Ambalaj 
Şekli

Ürün 
Sınıfı Yapısı

pH 
(H2O)

Klasmann Rec 422 BS 2 
Standart

Klasmann Rec 415 BS 2 
St+Fibres

Klasmann Rec 414 BS 3 

12 cm saksılar için mevsimlik çiçekler için temel 
karışım substratı

1 ve 2 lt arasındaki saksılarda yetişen iç mekan 
çiçekler için temel karışım substratı

%70 oranında yüksek lif içeriği ile 2 lt den büyük 
saksılarda iç mekan süs bitkileri, Bromeliads ve 
saksı doldurma için uygun substrat

Base 
Substrat

Base 
Substrat

Base 
Substrat

6

6

6

0-25 mm 
(Medium)

0-40 mm
(Coarse)

0-70mm
(Coarse-Fibrous)

200 l ve
Big Bale

200 l ve
Big Bale

200 l ve
Big Bale
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Mineral Toprak Düzenleyiciler
VERMICULITE



Docto-Lite	vermikulit	900	°C’	a	kadar	ısıtıldığında	hacminin	
15 katı kadar genişleyen mika benzeri özel bir mineraldir 
(Demir, Magnezyum, Alüminyum, Silikat).  Bu genişleme 
sonucu bileşiğin nem absorbsiyonu, su tutma kapasitesi ve 
hava geçişi (bitki köklerinin havalanması) kuvvetlenir.
Uzun ömürlü bu inorganik materyal, temiz, kokusuz, hafif 
ve bitkinin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini içinde tutma 
özelliğindedir. Patojen, hastalık ve yabancı ot tohumları 
ihtiva etmez. Yüksek katyon değişim kapasitesi özelliği 
bitkinin gübreyi kontrollü almasına ve ortam pH’sının 
düzenlenmesine olanak sağlar.
Suda çözünmez ve reaksiyonlarda yapısı bozulmaz. Bu 
özelliği sayesinde yüksek oranda su absorbe edebilir.  
Yüksek su tutma kapasitesi ve havalanma özelliği sayesinde 
tohum çimlenmesini hızlandırır ve besin maddelerinin 
alımını destekleyerek bitkide hızlı ve sağlıklı gelişim sağlar. 
Bu durum vermikuliti karışım ortamlarında yaygın ve 
güvenle kullanılan bir ürün yapmaktadır.

Özellikleri 
•	 Çok	yüksek	su	tutma	kapasitesine	sahiptir.	
•	Ortam	havalanmasını	kuvvetlendirir.	
•	 pH:	5,0	–	6,0	
•		Yüksek	katyon	değişim	kapasitesine	sahiptir.		
•	 Yarayışlı	bitki	besin	maddelerini	en	iyi	şekilde	tutma	
 özelliğine sahiptir. 
•	 Hastalık	ve	yabancı	ot	tohumlarından	aridir.	
•	 Toprak	sıcaklığını	dengeleyen	yalıtkanlık	özelliği	
 bulunur. 
•	 Temiz,	kokusuz,	hafiftir,	kolay	ve	güvenli	bir	şekilde	işlem	
 yapılabilir. 
•	 Yosun	gelişimini	engelleyen	özelliktedir.

Tarımda uygulama alanları: 
•	 Tohum	çıkışı	–	Doctolite	çimlenmeyi	hızlandırır	ve	gelişimi	
güçlendirir.  Büyük, orta ve küçük tohumlarda kullanılabilir. 
•	 Çit	 bitkileri	 ve	 çalılar:	 Doctolite	 su	 tutma	 kapasitesi	 ve	
havalanmayı arttırır. Doctolite pek çok çalı ve ağaç için 
uygundur. 
•	 Hidroponik;	 geçirgen,	 steril	 ve	 hafif	 bir	 agregat	 olan	
Doctolite hidroponik yetiştiricilikte kullanılabilen bir 
ortamdır.
•	Fidelerin köklendirilmesi: Kullanıldığı ortamda 
optimum hava ve su dengesi sağlayarak köklenmeyi 
hızlandırır. 

109

Mineral Toprak Düzenleyiciler
VERMICULITE

•	Saksı kompostu: Diğer bileşik ve besin maddeleri ile 
karıştırılan Doctolite pek çok saksı kompostu için uygundur. 
Havalanmayı, drenajı ve tekrar ıslanma özelliklerini iyileştirir. 
•		DOCTOLITE	 vermikulit	 ağır	 ortamların	 havalanma	
kapasitesi ve drenajını arttırarak bu ortamların yapısını 
iyileştirir. Bu nedenle pek çok yetiştirme ortamı ile 
karıştırılarak bunların şartlarının iyileştirilmesini sağlar.



Doğal	bitki	yetiştirme	ortamıCOCO PEAT



COCO PEAT BLOCKS
Coco peat ya da Coir peat büyük hindistan cevizi kabuğunun 
dış hasırı lifinden elde edilen yan üründür. Tamamen doğal bir 
üründür ve doğada biyolojik olarak ayrışıp yok olabilir. Bu yönü 
ile çevreci ve doğayı koruyan bir üründür. Coco peat doğanın bir 
parçasıdır.

Ambalaj:         Sıkıştırılmış blok 

Ağırlık:        5 kg (± 200 gr)

Boyutları:     30 cm x 30 cm x 15 cm

Sahip Olduğu Özellikler: 
RHP (SS- RHP) sertifikası
Soil Substarte (SS)
Soil Reconditioner (SR-ORGANIC)
Soil Reconditioner (SR)
Soil Absorber (SA)

Her bir blok 60 litredir

Kullanım alanları: Topraksız kültür yetiştiriciliği , iç-dış mekan saksı 
bitkisi üretiminde ve harç hazırlığında ,

Yabancı ot ve tohumlarından aridir
Mikrobiyolojik hastalıklardan aridir
Toprak, kum ve kil içermez

100% doğal hindistan cevizi lifi Cocopeat ile sağlıklı kök gelişimi 
daha kolaydır. Hindistan cevizi kabuklarından üretilen birinci sınıf 
bir bitki yetiştirme ortamı ve toprak düzenleyicidir. Profesyonel 
olarak tarımda veya salon bitkilerinde kolaylıkla kullanılabilir. 
Topraksız kültür yetiştiriciliğinde faydaları yıllar içinde gözlenmiş 
ve kullanımı artarak devam etmektedir. Normal toprak gibi sıkı 
değildir, dolayısıyla köklerin havalanması ve nefes alması daha iyi 
olur, iyi kök gelişimi bitkilerin genel gelişimine yansır. Cocopeat 
uygun porozite ile iyi havalanmayı sağlarken, kendi hacminin 9 
katına kadar su tutabilir. Kökler için gerekli olan oksiyen, su ve 
besin elementlerini ideal bir şekilde sağlar. Aynı zamanda çok iyi 
bir toprak düzenleyicisidir. Lifli ve süngerimsi yapısı her toprak 
tipinde düzenleyici olmasını sağlar. Killi ağır bünyeli topraklarla 
karıştırılırsa daha iyi havalanma, kumlu topraklarla karışırsa daha 
iyi su ve besin elementlerinin tutulmasını sağlar.

Coco Peat doğal olarak bol miktarda lignin içerir, bu da kök 
bölgesinde faydalı mikroorganizma oluşumunu destekler. 
Problemli toprakları hiçbir kirlilik riski olmadan terbiye eder.
Toprakta ayrışma süreci yavaştır. Bu ayrışma süreci toprağın pH’ının 
optimum seviyelere yaklaşmasına yardımcı olur. Salon bitkilerinde, 
peyzaj bitkilerinde ve düzenlemelerinde güvenle kullanılır. Coco 
Peat hem bitki yetiştirme ortamı olarak, hem de toprak düzenleyici 
olarak dünya genelinde kendini kabul ettirmiştir.

Coco Peat sıradan torflara göre bozulmadan daha fazla kalır. 
Kuruduğu zaman yeniden ıslanma özelliği sıradan torflara göre 
çok daha iyidir, hidrofilik özelliğinden dolayı herhangi bir kimyasal 
yayıcı kullanamadan suyu ve besin elementlerini bünyesinde 
tutabilir, salabilir.
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Topraksız	Kültür
Saf Gübre Serisi ve Mikro Elementler



Topraksız tarım; toprak yerine bitkinin tutunacağı başka 
malzemeler kullanılarak (kaya yünü, torf, perlit, cocopeat, 
vermikulit vb.) veya kökler hiç tutunmadan suda, hatta 
havada yapılan yetiştiriciliktir. Bir çok farklı tekniği vardır; 
hydroponic,	wick,	ebb&flow,	aeroponic,	drip,	NFT	(nutrient	
film tecnique) vb. Topraksız kültürde gübrelemede önemli 
olan bitkinin ihtiyacı olan besinleri, ihtiyaç duyulan zamanda, 
ihtiyaç duyulan miktarlarda vermektir. Doğru yapıldığı 
takdirde bitkiler sağlıklı olurlar, genetik potansiyellerini en 
iyi şekilde kullanırlar.
Bu yetiştiricilikte ayrıntılar daha önemli olduğu için 
kullanılan gübrelerin safiyeti ve uygunluğu da daha 
önemlidir. Zira toprakta yapılan yetiştiricilikte toprağın 
hataları tamponlama özelliği vardır ama topraksızda bitki 
besleme hatalarına karşı pek toleranslı değildir.

Hydroponica serisi makro, mezo, mikro elementleriyle 
topraksız kültür için yüksek safiyette ve uygun 
hammaddelerden üretilmiştir. Dünyanın bir çok ülkesinde 
başarıyla kullanılmaktadır.
Topraksız kültür için, bitkinin gelişimi, çevresel şartlar ve 
yetiştirme sistemine göre uzman danışmanlar tarafından 
hesaplanarak uygulanır.

Hydroponica MKP 
Hydroponica Potasyum Nitrat 
Hydroponica Kalsiyum Nitrat
Hydroponica Magnezyum Nitrat 
Hydroponica Magnezyum Sülfat
Hydroponica Potasyum Klorür

N P2O5

Besin Elementleri
Hydroponica Saf Gübreler

K2O S CaO MgO

13.7
15.5
10.0

51.5 34.0
46.3

61.0
12.0

26.3

16.0
16.0

Hydroponica Mix

FeCu

Besin Elementleri
Hydroponica Mikro Elementler

ZnMn MoB

5.00.5 4.03.0 0.051.5
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Garanti Edilen İçerik   (w/w)
Suda Çözünür Demir (Fe)  : % 13
EDTA Şelatlı Demir (Fe)  : % 13
Şelatın stabil olduğu pH aralığı : pH 1 - pH 6,5

SUDA ERİYEN TOZ FORMUNDA DEMİR ŞELATI

Hydroponica® Micro Fe 13 tüm bitkilerde demir noksanlığını 
gidermek için kullanılır. Bitkilerde demir noksanlığı düşük 
seviyede demir bulunmasından veya alkali bünye, topraklarda 
demirin bitki tarafından alınmasının zor olmasından dolayı 
ortaya çıkabilir. Demir noksanlığı bitkilerde verim, gelişme ve 
ürünlerde kalite kaybına neden olur. Demir bitkilerin fotosentez 
yapması için gerekli bir elementtir. N ve S kullanımında, 
hormonlarda ve klorofil biyosentezinde rol oynar. Noksanlık 
durumunda Hydroponica® Micro Fe 13 uygun şekilde kullanıldığı 
takdirde yaprak rengi yeşil rengine dönüşür ve bitki normal 
fotosentez yaparak ürün ve kalitesi artar.

Yaprak Uygulamaları g/100L Su

Tahıllar

Patates, Şeker
pancarı, Kanola

Meyve ağaçları

Sebzeler

Kesme Çiçekler

Çim

200 - 300

200 - 300

100 - 150

50 - 100

50 - 100

80 - 120

Yabancı ot ilaçlarıyla beraber ve 20 gün  sonra ikinci uygulama 
(dekara en az 35 Litre su düşürülmesi tavsiye edilir).

Çıkıştan 3 hafta sonra. 20 gün sonra  ikinci uygulama.

1 uygulama çiçeklenme sonrası. 20 gün aralıklarla 3 
uygulama.
Çiçeklenme dönemi bir uygulama.  30 gün aralıklarla 3 
uygulama.
4-6 yaprak dönemi ve 20 gün aralıklarla 4 uygulama.
Gelişme süresi boyunca 20 gün aralıklarla.

Toprak Uygulamaları g/da

Meyve Ağaçları 

Muz

Narenciye

Çilek, Ahududu

Sebzeler

Kesme Çiçekler

400 - 800

600 - 1200

500 - 1000

300 - 600

200 - 300

200 - 300

3 uygulama: Meyve tutumu sonrası,  vegetatif 
gelişim dönemi, hasat sonrası.
3 uygulama: Onarım zamanı. Gelişim  dönemi. 20 
gün sonrası.

4 uygulama: Çiçeklenme sonrası.  Meyve tutumu 
sonrası. Meyve renklenme dönemi. Hasat sonrası.
3 uygulama: Beyaz olum dönemi. Meyve gelişim 
dönemi. Hasat sonrası.
5 uygulama: 4-6 yaprak dönemi. Gelişme dönemi. 
Takip eden her 20 günde bir.
6 uygulama: 4-6 yaprak dönemi.  Gelişme dönemi. 
Takip eden her 20 günde bir.

MICRO Fe 13

Mikro Element Serisi
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Garanti Edilen İçerik   (w/w)
Suda Çözünür Bakır (Cu)  : % 15
EDTA Şelatlı Bakır (Cu)  : % 15
Şelatın stabil olduğu pH aralığı : pH 2 - pH 10

SUDA ERİYEN TOZ FORMUNDA BAKIR ŞELATI

Hydroponica® Micro Cu 15 tüm bitkilerde bakır noksanlığını 
gidermek için kullanılır. Bitkilerde bakır noksanlığı düşük 
seviyede bakır bulunmasından veya alkali bünyeli topraklarda 
bakırın bitki tarafından alınmasının zor olmasından dolayı 
ortaya çıkabilir. Bakır noksanlığı bitkilerde verim, gelişme ve 
ürünlerde kalite kaybına neden olur. Bakır bitkilerde oksidatif 
enzimlerde ve proteinlerin elektron transferinde rol oynar. 
Noksanlık durumunda Hydroponica® Micro Cu 15 uygun şekilde 
uygulandığında bitki normal fonksiyonlarına döner. Verim ve 
kalite artar.

Garanti Edilen İçerik   (w/w)
Suda Çözünür Çinko (Zn)  : % 15
EDTA Şelatlı Çinko (Zn)  : % 15
Şelatın stabil olduğu pH aralığı : pH 2 - pH 11

SUDA ERİYEN TOZ FORMUNDA ÇİNKO ŞELATI

Hydroponica® Micro Zn 15 tüm bitkilerde çinko noksanlığını 
gidermek için kullanılır. Bitkilerde çinko noksanlığı düşük 
seviyede çinko bulunmasından veya alkali bünyeli topraklarda 
çinkonun bitki tarafından alınmasının zor olmasından dolayı 
ortaya çıkabilir. Çinko noksanlığı bitkilerde verim, gelişme ve 
ürünlerde kalite kaybına neden olur. Çinko bitkilerde protein 
sentezinde, biomembranların çalışmasında, hücrelerin oksidatif 
zararlanmalara karşı korunmasında ve diğer faaliyetlerde rol alır. 
Noksanlık durumunda Hydroponica® Micro Zn 15 uygun şekilde 
kullanıldığı takdirde bitki normal fotosentez yaparak ürün ve 
kalitesi artar.

Garanti Edilen İçerik   (w/w)
Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 13
EDTA Şelatlı Mangan (Mn)  : % 13
Şelatın stabil olduğu pH aralığı : pH 3 - pH 10

SUDA ERİYEN TOZ FORMUNDA MANGAN ŞELATI

Hydroponica® Micro Mn 13  tüm bitkilerde mangan noksanlığını 
gidermek için kullanılır. Bitkilerde mangan noksanlığı düşük 
seviyede mangan bulunmasından veya alkali bünyeli 
topraklarda manganın bitki tarafından alınmasının zor 
olmasından dolayı ortaya çıkabilir. Mangan noksanlığı bitkilerde 
verim, gelişme ve ürünlerde kalite kaybına neden olur. Mangan 
bitkilerde fotosentezde ve birçok enzimde rol alır. Önerildiği 
şekilde kullanıldığı takdirde bitki normal fotosentez yaparak ürün 
ve kalitesi artar.

Yaprak Uygulamaları g/100L Su

Tahıllar

Patates, Şeker
pancarı, Kanola

Meyve ağaçları

Sebzeler

Kesme Çiçekler

Çim

200 - 300

200 - 300

80 - 110

50 - 100

50 - 100

60 - 100

Yabancı ot ilaçlarıyla beraber ve 20 gün sonrasında 2. uygulama 
(dekara en az  35 Litre su düşürülmesi tavsiye edilir).

Çıkıştan 3 hafta sonra ve 20 gün sonrasında ikinci uygulama.

1 uygulama çiçeklenme sonrası. 20 gün aralıklarla 3 
uygulama.
Çiçeklenme dönemi bir uygulama. 30 gün aralıklarla 3 
uygulama.
4-6 yaprak dönemi ve 20 gün aralıklarla 4 uygulama.
Gelişme süresi boyunca 20 gün aralıklarla.

Yaprak Uygulamaları g/100L Su

Tahıllar

Patates, Şeker
pancarı, Kanola

Meyve ağaçları

Sebzeler

Kesme Çiçekler

Kanola

120 - 200

60 - 90

20 - 50

20 - 50

30 - 60

20 - 40

Yabancı ot ilaçlarıyla beraber ve 20 gün sonrasında 2. uygulama 
(dekara en az  35 Litre su düşürülmesi tavsiye edilir).

Çıkıştan 3 hafta sonra ve 20 gün sonrasında ikinci uygulama.

1 uygulama çiçeklenme sonrası. 20 gün aralıklarla 3 
uygulama.
Çiçeklenme dönemi bir uygulama. 30 gün aralıklarla 3 
uygulama.
4-6 yaprak dönemi ve 20 gün aralıklarla 4 uygulama.
Gelişme süresi boyunca 20 gün aralıklarla.

Yaprak Uygulamaları g/100L Su

Tahıllar

Patates
Şeker pancarı

Kanola

Meyve ağaçları

Sebzeler

Kesme Çiçekler

150 - 300

150 - 300
200 - 300

150 - 300

50 - 100

50 - 100

50 - 100

Yabancı ot ilaçlarıyla beraber ve 20 gün sonrasında 2. uygulama 
(dekara en az  35 Litre su düşürülmesi tavsiye edilir).

Çimlenmeden 3 hafta sonra.

4-6 yaprak dönemi.

Çiçeklenme öncesi.

1 uygulama çiçeklenme sonrası. 20 gün aralıklarla 3 uygulama.

Çiçeklenme dönemi bir uygulama. 30 gün aralıklarla 3 
uygulama.
4-6 yaprak dönemi ve 20 gün aralıklarla 4 uygulama.

Toprak Uygulamaları g/da

Meyve Ağaçları 

Muz

Narenciye

Çilek, Ahududu

Sebzeler

Kesme Çiçekler

200 - 400

400 - 600

400 - 800

100 - 200

200 - 300

200 - 300

3 uygulama: Meyve tutumu sonrası, 
vegetatif gelişim dönemi, hasat sonrası.
3 uygulama: Onarım zamanı. Gelişim dönemi. 20 
gün sonrası.

4 uygulama: Çiçeklenme sonrası. Meyve tutumu 
sonrası. Meyve renklenme dönemi. Hasat sonrası. 
3 uygulama: Beyaz olum dönemi. Meyve gelişim 
dönemi. Hasat sonrası.
5 uygulama: 4-6 yaprak dönemi.  Gelişme dönemi. 
Takip eden her 20 günde bir.
6 uygulama: 4-6 yaprak dönemi.  Gelişme dönemi. 
Takip eden her 20 günde bir.

Toprak Uygulamaları g/da

Meyve Ağaçları 

Muz

Narenciye

Çilek, Ahududu

Sebzeler

Kesme Çiçekler

20 - 50

80 - 160

100 - 120

10 - 20

10 - 30

10 - 40

3 uygulama: Meyve tutumu sonrası, 
vegetatif gelişim dönemi, hasat sonrası.
3 uygulama: Onarım zamanı. Gelişim dönemi. 20 
gün sonrası.

4 uygulama: Çiçeklenme sonrası. Meyve tutumu 
sonrası. Meyve renklenme dönemi. Hasat sonrası. 
3 uygulama: Beyaz olum dönemi. Meyve gelişim 
dönemi. Hasat sonrası.
5 uygulama: 4-6 yaprak dönemi.  Gelişme dönemi. 
Takip eden her 30 günde bir.
6 uygulama: 4-6 yaprak dönemi.  Gelişme dönemi. 
Takip eden her 30 günde bir.

Toprak Uygulamaları g/da

Meyve Ağaçları 

Muz

Narenciye

Çilek, Ahududu

Sebzeler

Kesme Çiçekler

100 - 400

200 - 500

400 - 800

50 - 150

100 - 200

100 - 200

3 uygulama: Meyve tutumu sonrası, 
vegetatif gelişim dönemi, hasat sonrası.
3 uygulama: Onarım zamanı. Gelişim dönemi. 20 
gün sonrası.

4 uygulama: Çiçeklenme sonrası. Meyve tutumu 
sonrası. Meyve renklenme dönemi. Hasat sonrası. 
3 uygulama: Beyaz olum dönemi. Meyve gelişim 
dönemi. Hasat sonrası.
5 uygulama: 4-6 yaprak dönemi.  Gelişme dönemi. 
Takip eden her 20 günde bir.
6 uygulama: 4-6 yaprak dönemi.  Gelişme dönemi. 
Takip eden her 20 günde bir.

MICRO Zn 15

MICRO Mn 13

MICRO Cu 15



Sıvı Demir



Garanti	edilen	içerik	 	 w/w
Suda çözünür Demir(Fe)  % 6
DTPA Şelatlı Demir (Fe)  % 6
Şelatın stabil olduğu pH aralığı  4 - 7,5

Cate Fe %6 DTPA Yüksek kaliteli ham maddeye 
ve stabiliteye sahip, şelatlı demir gübresidir. Demir 
noksanlığının önlenmesinde ve düzeltilmesinde kullanılır.
Topraksız kültür yetiştiriciliğinde tank karışımlarında veya 
yapraktan uygulanabilir. Volumetric sistemlerde kolayca 
kullanılabilmesi için sıvı üretilmiştir. Sodyum içermez 
ve geri dönüşümlü sistemlerde güvenle kullanılabilir. 
Suda çözünür fosfatlarla karışabildiği için hydrophonic 
sistemlerde ve gübre tankı solüsyonlarında kullanılabilir.

119

Fidanlar

Meyveye yeni başlayan ağaçlar

Verime yatmış meyve ağaçları (normal verim)

Verime yatmış meyve ağaçları (yüksek verim)

Narenciye

Üzüm

Kesme çiçekler (gül, karanfil, krizantem, gerbera)

Çilek, Ahududu

Sebzeler

Domates, Hıyar, Patlıcan, Biber Çiçeklenme başlangıcında 2-3 hafta ara ile

Narenciye Çiçeklenme öncesi. Haziran meyve dökümü öncesi. Yaz sürgünü dönemi.

Elma, Armut, Ayva Meyveler ceviz iriliğine ulaştığında. Yaz sürgününde.

Şeftali, Kayısı, Kiraz Çiçeklenme sonrası ve iki hafta sonra.

Üzüm Salkımların kapanmasından önce ve 2 hafta ara ile 2 uygulama.

Kavun, Karpuz Çıkıştan 1-2 ay sonra ve 2 hafta ara ile

Süs bitkileri Büyüme başlangıcını takiben 2 hafta ara ile

TOPRAKSIZ TARIM UYGULAMALARI
Katı	ortam,	su	ve	hava	(hydroponic,	wick,	ebb&flow,	aeroponic,	drip,	
NFT vb.)kültürlerinde; oranlar uzman danışmanlar tarafından ihtiyaca 
göre hesaplanarak kullanılması gerekir.

cc / 100 L su          (g / 1000 L . ppm)            mol / L
  200 - 2000                  (120 - 1200)              2,14 - 21,4

10-30

50-100

80-150

100-150

150-300

10-30

300-700

500-1000

250-500

50-200

50-150

50-120

50-120

60 -140

200-250

100-120

cc / bitki

cc / bitki

cc / bitki

cc / bitki

cc / bitki 

cc / omca

cc / da

cc / da

cc / da

* Yukarıda verilen miktarlar ortalama değerlerdir. Uygun oranlar; bitkilerin gelişimine, gözlemlere ve tarımsal laboratuvar analiz sonuçlarına göre uzman 
Tarım Danışmanları tarafından belirlenir.

Toprak Uygulamaları

Yaprak Uygulamaları cc/100L su





Özel ürünler

11

Dosatron 122
Linemeter 124
GSO 126
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Elektriksiz - su gücüyle çalışan
orantılı	dozlayıcılar

DOSATRON D 25 RE2
Debi:
Min 10 litre / saat
Max 2,5 m3 / saat
Çalışma basıncı:
Min 0,3 bar - Max 6 bar
Dozlama ayar aralığı:
% 0,2 - % 2,0
Dozlanan miktar:
0,1 litre / saat - 125 litre / saat

Debi :
Min 10 litre / saat
Max     3 m3 / saat
Çalışma basıncı:
Min 0,3 bar - Max 6 bar
Ref. dozaj:
D3GL2 : % 0,2 - % 2,0
D3GL5 : % 1- % 5
D3GL10 : % 1 - % 10

DOSATRON D 3 GL2
Debi:
Min 10 litre / saat
Max  3 m3 / saat
Çalışma basıncı:
Min 0,3 bar - Max 6 bar
Dozlama ayar aralığı:
% 0,2 - % 2,0
Dozlanan miktar:
00,1 litre / saat - 60 litre / saat

DOSATRON D 8 R
Debi:
Min 500 litre / saat
Max 8 m3 / saat
Çalışma basıncı:
Min 0,5 bar - Max 8 bar
Dozlama ayar aralığı:
% 0,2 - % 2,0
Dozlanan miktar:
1 litre / saat - 160 litre / saat



DOSATRON D 8 R 150
Debi:
Min 500 litre / saat
Max 8 m3 / saat
Çalışma basıncı:
Min 0,5 bar - Max 8 bar
Dozlama ayar aralığı:
% 1 - % 5
Dozlanan miktar:
1 litre / saat - 160 litre / saat

DOSATRON D 20 S
Debi:
Min    1 litre / saat
Max  20 m3 / saat
Çalışma basıncı:
Min 0,2 bar - Max 10 bar
Dozlama ayar aralığı:
% 0,2 - % 2,0
Dozlanan miktar:
2 litre / saat - 400 litre / saat

Pestisit Uygulaması:
* Pestisit, kuvvetli asit
 dozlamasında PVDF
 tercih edilmelidir.
* Pestisit uygulaması
* Asit dozlama

Diğer Dosatron Uygulamaları:
•	 Şebeke	ve	sulama	sistemlerinin	
 temizlik ve bakımı.
•	 Toprak		dezenfeksiyonu
•		Hasat	sonrası	uygulamaları
•	 Kesme	çiçek	muamelesi	ve
 muhafazası

SU BASINCI İLE ÇALIŞAN - ELEKTRİKSİZ

Su kaynağına bağlayan Dosatron su basıncını enerji kaynağı olarak 
kullanır. Dasatron, içinden geçen suyun gücüyle çalışan bir dozlayıcıdır. 
Elektrik gerektirmez. Bir defa montaj  ederseniz ve artık uygulamaya 
hazırdır. Su, dozlayıcıyı harekete geçirir ve istenilen miktarda gübre 
çözeltisi sisteme verilir.
Gübre çözeltisi dozlayıcı içinde su ile karışır. Dosatron bir kere 
ayarlandıktan sonra başka bir işlem gerektirmez. Sisteme dozlanan 
gübre çözeltisi, ana su hattında basınç ve debi değişikliği ne olursa 
olsun, dozlayıcıya giren su miktarıyla her zaman belli bir dengededir. 
Dosatron sahip olduğu özel teknolojisi ile aşırı dozlamayı engeller.

ELEKTRİKSİZ GÜBRELEME VE 
İLAÇLAMA

Dosatron ile her sezon garantili gübreleme 
ve ilaçlama yapılır. Üründe yüksek verim 
ve kalite elde edilir. Bahçe bitkileri (Meyve 
ağaçları ve sera), tarla bitkileri, süs bitkileri, 
fidelikler ve peyzaj uygulamalarında 
kullanılır.

•	 Gübreleme:	Yetiştirilen	ürüne	göre	doğru	
 oranda dozlanan gübre çözeltisi bitkinin 
 besin ihtiyacını tam olarak ve doğru   
 dönemde karşılar.
•	 İlaçlama:	Pestisitler,	herbisitler,	fungisitler	
 ve insektisitler uygulanabilir.
•	 Dezenfeksiyon:	Asit	(seyreltilmiş)	ve		 	
 algisitler uygulanabilir.
•	 Her	türlü	sıvı	çözünebilir	maddelerin	
 dozlanmasına olanak tanır.

GÜVENLİ, ETKİLİ, EKONOMİK VE PRATİK

•	 Sizin	için	:	Yüksek	performanslı	dozlayıcı	sayesinde		
 maksimum verim.
•	 Ürünleriniz	için	:	İhtiyaç	duyduğu	yerde	ve	zamanda		
 doğru dozlama
•	 Çalışanlarınız	için	:	Gübrelemeye	az	müdahale,	az	işçilik.
•	 Çevreniz	için	:	Gereksiz	fazla	kimyasallardan	dolayı	çevre	
 kirlenmesini önler.
•	 Dozlayıcı	hidrolik	olarak	çalıştığından	elektrik	vb.	
 gerekmez.
•	 Doğru	dozlama	sayesinde	gübre	israfını	önler.
•	 Bir	kere	kurun	ve	bırakın;	başka	işlem	gerekmez.
•	 Mevcut	olan	sistem	ile	yetiştirdiğiniz	tüm	ürünlerde	
 kullanabilirsiniz.
•	 Dozajlayıcı;	su	şebekesine	kolaylıkla	bağlanır,		 	
 devamlı çalışır.
•	 Dozaj	dışarıdan	ayarlanabilir	suyu	açın,	çalışın!
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Hat üstü EC ve pH   ölçer ,tarım sektörünün özel ihtiyaçları için 
geliştirilmiş pH ve EC(iletkenlik) ve ısı ölçüm cihazıdır.

* Bütün kablolar bağlı, tüm kapaklar ve kablo rekorları kapalı iken

Kullanım şekli; düzgün çalışan bir dozlama cihazı ya da cihazları 
(Dosatron,mekanik dozlayıcılar, gübre pompaları,…) ardına EC, 
pH  elektrodları takılarak, EC, pH ve su ısısı değerleri okunur.Gübre 
ve su karışımının EC ve pH   değerleri kontrol ünitesi ekranında 
sulamanız devam ettiği sürece okunacaktır.

Verdiğin gübreyi kontrol
ediyor musun?

ETKİLİ, EKONOMİK VE PRATİK GÜBRELEME İÇİN; KONTROL 
EDİLEBİLİR SİSTEM KURMAK GEREK. KONTROL, HAT ÜSTÜ 
EC-PH METRE KULLANMAKTAN GEÇER.

Hat üstü EC VE PH ölçer 
kontrol et ve kullan.

Hat	üstü	EC	ve	pH	ölçer

pH 0,00 - 14,00
Con 0,01 - 9,99 mS
NTC ˚C 0 - 50
0,1 pH 0,01 mS 0,5˚C NTC
±0,1 pH ±0,1 mS ±1˚C NTC 

NTC
pH: Standart BNC Terminal
EC: MIC Soket
Isı: EC elektrodu üzerinde NTC
Buzzer için Mono Jack
220V ~ 50Hz

C
IP54*
7 Segment LED Display
190 x 160 x 65 mm
0,5 Kg

Teknik Özellikleri

0-50°



“Gübrenin nabzı”

•	 Tarım	sektörü	için	özel	dizayn	edilmiştir.
•	 pH	ve	EC	değerleri	LED	ekran	sayesinde	rahatça	
 okunabilmektedir.
•	 Cihaz	kalibrasyonu	butonlar	ile	ayarlanabilir.
•		Tamamen	mikro	işlemci	teknolojisi		 	 	
kullanılmıştır.
•		Hatalı	EC	ve	pH	değerleri	okuduğunda	
 alarm vererek üreticiyi uyarır.

1. 7 Segment Led Display
2. Butonlar
3. pH Elektrot Girişi
4. EC (iletkenlik) Elektrot Girişi
5. Sigorta
6. 220 V AC Giriş Kablosu
7. Alarm Çıkış Soketi

Kolay Kalibrasyon:
Belirli aralıklarla elektrot temizliği ve kalibrasyon yapılması 
gerekmektedir. Pratik kalibrasyon yapılabilmektedir.

Şifre kullanımı:
İstenilirse kullanıcı dışında müdahale yapılamaz. Cihazın 
kullanımı şifrelenebilir.

Kolay montaj:
Linemeter duvara ya da bir panele monte edilebilir, 50 Hz 
220V AC ile çalışır. Elektrotlar, boru hattı üzerine priz kolye 
ya da manşon açılarak monte edilir.

Alarm İşleyişi:
Eğer cihazın okuduğu değer Alarm Set - Alarm Low Ofset 
değerinin altına yada Alarm Set + Alarm High Ofset 
değerinin üstüne Alarm Delay parametresinde belirtilen 
süre kadar geçerse alarm oluşur. Ekranda alarmın oluştuğu 
tarafta düşükse “LO” mesajı yüksek ise “HI” mesajı görülür ve 
cihaz sesli olarak alarm verir.

Alarmlı

Line-Meter Montaj
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Gübre Sulama Otomasyon



GSO MIX 4+1 SULAMA VE GÜBRELEME OTOMASYON 
CİHAZI;

• Standart kurulumda bulunanlar: 

- 3 bölüm, 
- 10 grup, 
- 16 sulama vanası, 
- 3 pompa, 
- 8 gübreleme paths, 
- 4 ekstra output (reçeteler), 
- 5 harici başlatma (sinyal Aç/Kapa), 
- Filtre temizliği başlatma, 
- Solar radyasyon, debi, EC, pH okumaları, 
- PC bağlantısı.

• Ekstra elektronik kartlar kullanarak 
yapılabilecekler:

- 320’e kadar sulama vanası kontrolü,
- 8 dış başlatma bağlantısı (On/Off ),
- Nem, sıcaklık, tuzluluk, ağırlık, v.s. gibi 8 
 özel sensör  (4-20mA) bağlantısı ve bu 
 sensörlerin okumalarını fertigasyon 
 kontrolünde kullanılması,

- 8 gübre flowmeter bağlantısı ve 
 fertigasyon pompalarının verimini 
 otomatik kalibre etme,
- 5 drenaj sensörü bağlantısı ve 
 topraksız üretimde drenajın kontrolü,
- Birçok mixer’e 1 solar radyasyon 
 sensörünün bağlanması,
- Oransal ya da güvenli modda çalışan
 ekstra EC ve pH probu bağlantısı,
- Devir daim kontrolü;

MIX
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Sağlam, Basit ve Güvenli

Bitkilerin optimum gelişimi için su miktarının kontrollü, 
EC değeri ve pH değerinin ayarlanmasına ihtiyaç 
duyarlar.
GSO EKO, uygun maliyetli, estetik profesyonel ve 
fonksiyonel tasarımi ile  kullanımı kolay gübre karıştırıcısı 
olarak geliştirilmiştir. Her ne kadar bizim yeni bir 
ürünümüz olsa da biz burada fertigasyon için yeni 
bir düşünceyi denemiyoruz. GSO EKO’yu geliştirirken  
maksimum hassasiyeti, tecrübeyi ve bilgi birikimini 
kullandık.
Bu ürün üzerinde 16 sulama vanası, 4 gübre stok 
çözeltisi kullanılarak, güvenilir sensörler ile gübre 
dozaj hassasiyeti sağlayan venturi donanımları ile 
ilişkilendirilmiştir. GSO EKO bitki yetiştiriciliği yapan arazi 
ve seralara adapte olabilme özelliğine sahiptir. Kolay 
programlama ve  Türkçe menü dil desteği mevcuttur.

GSO EKO’da Bulunan Özellikler:

- Otomatik EC ve pH kontrolü,
- Çalışması çok kolay
- By-pass kurulumlar için tercih edilir,
- Sıcaklık telafili EC probu,
- Venturi sistemlerde gübre çözeltilerinin doğru 
dozlanması,
- EC için dört ve pH için bir dozlama vanası,
- Paslanmaz çelik gövde ile zor koşullara dayanıklı,
- Solar radyasyon sensörü,
- Gerçek akışa dayanan orantılı dozlama,
- Karıştırıcıların (Agitatör) kontrolü,
- Filtrelerin temizleme kontrolü,
- Başlangıç koşulları; zaman, sabit aralıklar, solar 
radyasyon, harici başlatma, drenaj kontrolü.

Teknik Bilgiler

Output: 16 vana, (+16  vana kartı opsiyonel) 4 EC 
dozlama vanası, 1pH dozlama vanası, ana pompa, alarm, 
karıştırıcılar, filtreler.
Input: EC, pH, solar radyasyon, dış (harici) başlatma, 
flowmeter, alarm

EKO





başlangıç gübreleri

SeedUp 130
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Tohum uygulama gübresi



Bitkiler için çimlenmeden hemen sonrası,  önemli ve kritik 
bir dönemdir. Burada değerlendirilmesi gereken iki nokta, 
tohumun kendi bünyesindeki besin rezervi miktarı ve 
tohumu çevreleyen toprağın besin elementleri miktarıdır. 
Örnek; tohumun elde edildiği ebeveynlerin yetiştirildiği 
toprakta çinko değerleri ortalamanın altındaysa, bu 
bitkiden alınan tohumun rezervlerindeki çinko değerleri de 
ortalamanın altında olmaktadır. Ve/veya çimlenme sonrası 
kılcal kökler yeterli besinleri bulamayabilirler.

Sıradan gübreleri bu dönemde tohumun yanına-yakınına 
seremeyiz zira tohuma zarar verebilirler. Ve yapraklar belirli 
büyüklüğe ulaşmadan yaprak gübresi uygulamak da 
mümkün değildir.

SeedUp tohum uygulama gübresi bu önemli dönemde, 
anahtar besin elementlerinin tohum ile beraber 
uygulanmasına imkan verir.
 
SeedUp uygulaması ile tohum genetik potansiyelini daha 
etkin kullanır.

Ar-ge çalışmaları SeedUp’ın çimlenen tohumlarda güvenle 
kullanılabileceğini ve uygulama yapılan tohumlardan elde 
edilen genç bitkilerin, uygulama yapılmayanlara göre besin 
elementi seviyelerinin daha yüksek çıktığını göstermiştir.
 
SeedUp’ta kullanılan hammaddeler yüksek safiyette ve 
araştırmalar dahilinde seçilmiştir. Tavsiye edilen dozlarda 
kullanıldığında, tohumlar aylarca bekletilse dahi olumsuz 
etki, yakıcılık vb. görülmez.

SeedUp tohum firmaları ve çiftçiler tarafından 
kolaylıkla uygulanabilir.
 
SeedUp uygulaması, bitkilerin erken gelişme dönemlerinde 
ek besin elementlerini bulmalarına ve içeriğindeki özel katkı 
maddeleri ile de tohumların çimlenmesine yardımcı olur.

SeedUp uygulaması ile güçlü bir erken gelişim sağlanır. 
Özellikle besin elementi bakımından zayıf topraklarda etkisi 
görsel olarak dahi rahatlıkla farkedilir. Diğer taraftan SeedUp 
ile uygulanan besin elementi miktarı göreceli olarak bitkinin 
genel gelişimi için yeterli değildir. Bitki çeşidine göre 
değişmekle beraber, bitkilerin 1 dekar alandan kaldırdığı 
besin elementleri kilolarla ifade edilir. Dolayısıyla bitki 
gelişimi boyunca yapılacak uygun sulama, gübreleme ve 
diğer kültürel işlemlere devam edilmelidir. SeedUp başarılı 
gübreleme programlarının önemli bir parçasıdır.

SeedUp ekimle birlikte, fidelerin şaşırtma zamanı veya 
sulama suyuyla uygulanabilir, suda çözünür ve bitki 
tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Zengin içeriği nedeniyle 
tohum harici uygulamalarda, bitkilerin ileri dönemlerinde 
stres şartlarına karşı bitkileri kuvvetlendirmek için 
kullanılabilir. Köklenmeye yardımcı olur.
 
Aşağıdaki kullanım tavsiyeleri genel tecrübelere 
dayanmaktadır; çevresel, yapısal değişikliklere ve tarımsal 
analiz sonuçlarına göre düzenlenebilir.

6-10-10 + TE

Toprak Uygulamaları:

Tarla Bitkileri
Sebzeler
Fidanlık ve Süs Bitkileri
Meyve Ağaçları ve Bağ

1 Ton Tohuma Uygulama için

Tahıllar
Pamuk
Mısır
Çeltik
Fasulye
Ayçiçeği
Yerfıstığı

Diğer

Çim

Çim, Hydroseeding ile kullanım

Doğrudan tohum yatağına uygulama;
Köklenme/Şaşırtma Solusyonunda:
(Şaşırtma zamanı kökleri daldırınız.)

Kök bölgesine, sulama suyu ile

400gr / da
500 gr / da
400 gr / da
100 - 200 gr / ağaç

gr / 13-20 litre su ile

2200
3300
3500
1450
2100
3500
2600

200-320gr /
 4 litre su ile / 100 kg Tohuma
3000 gr /
1000 litre Tank karışımına
300gr / 100 litre su ile
25gr / 20 litre su ile

UYUMLULUK:  Seed Up birçok insektisit ve fungusit 
ile uyumludur.  Kullanılacak kimyasallarla etkileşimi 
bilinmiyorsa uyumluluk için mutlaka ön test 
yapılmalıdır.
 
Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı 
arayınız.
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Azotlu gübrelerin etkin kullanımı

Azotlu gübrelemede etkinlik = bitkinin uygulanan azotu 
daha verimli kullanması.

Azot gübrelemesi zirai uygulamalar arasında en yaygın 
kullanılan yöntem olup, uygulanan azotun sadece 
%30 – 35’inden bitkiler faydalanabilmektedir.  Her yıl 
azımsanamayacak miktarda azot bir yandan buharlaşma 
yolu ile atmosfere geçerken diğer yandan topraktan 
yıkanma ile uzaklaşarak bitkiler tarafından kullanılamaz hale 
gelmektedir.

Azot çevre faktörlerinden fazla etkilenen bir gübre 
çeşididir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler göstermiştir 
ki amonyum sülfatın etkinliğini artırmak için ideal yöntem 
nitrifikasyon inhibitörlerinin kullanımıdır.

Dash 21 ile topraktan azot kayıpları önemli oranda 
azaltılıp, uygulanan azotun daha verimli kullanılması 
sağlanmaktadır. Bu amaçla kullanılan azotlu gübrelemenin 
nitrifikasyon inhibitörü içermesi önerilir. Dash21 içeriğindeki 
nitrifikasyon inhibitörü sayesinde amonyumun toprakta 
bitkiye alınımından önce nitrata dönüşmesini yavaşlatarak 
yıkanma miktarını azaltmakta ve azot kayıplarının önüne 
geçmektedir.

Neden DASH21 Gübreleri kullanılmalı?

•	Bitkide	daha	homojen	büyüme
•	Azotta	uzun	süreli	etki
•	Daha	az	nitrat	yıkanması
•	Daha	az	yanma	riski
•	İş	gücü	tasarrufu

- Uygun miktarda kullanımında verim ve kalitenin artmasına 
yardımcı olur.
- Klasik azotlu gübrelere göre daha az dozda uygulama imkanı 

sağlar.

DASH 21 DCD



Çevreyi Koru – Gezegeni Koru
Toprağa azotlu gübreler uygulandığında, azotun cinsine ve 
kalitesine göre büyük bir kısmı bitki tarafından absorbe edilir. 
Absorbe edilmeyen kısım uçar veya su kaynaklarına karışır. Azot 
oksit 100 yıllık bir zaman diliminde atmosfere sürekli karışarak 
karbon dioksitten (CO2) 298 kat daha fazla küresel ısınmaya neden 
olur.
Dash21 gibi nitrifikasyon inhibitörleri azotun toprakta kalmasını 
sağlayarak bitkilerin alım şansını artırmaktadır. Nitrifikasyon 
inhibitörlerinin kullanımı sera gazı emisyonunu azaltmaktadır.

Yıkanma
ile kayıp (NO3)

Amonyum
(NH4) Nitrit

(NO2)
Nitrat
(NO3)

Amonyak
(NH3)

DASH21 Çalışma Prensibi

Nitrifikasyon inhibitörlerini kullanmanın amacı toprakta 
Katyon Değişim Kapasitesine göre amonyum formundayken 
tutunabilen azotu, amonyum formunda daha uzun süre 
muhafaza ederek yıkanmasını azaltmaktır.

Dash21’de bulunan Dicyandiamide (DCD) inhibitörü 
nitrosomonas bakterisini inhibe ederek amonyumun (NH4

+) 
nitrite ( NO2

- ) oksitlenmesini yavaşlatır. Nitrosomonas 
inhibitasyonu, sülfhidril ile DCD nin C-N grubu reaksiyonu 
veya metal gruplarının bakterideki solunum enzimlerini 
etkilemesi aracılığı ile bakteri aktivitesini yavaşlatarak azot 

kaybını engeller.

Ürün Doz (kg/da)
20 -30
30 - 40
20 -30
30 - 40
20 - 25
20 - 30
20 - 25
25 - 40
15 - 20
20 - 30
20 - 25
25 - 30
30 - 40

Kullanma Tavsiyeleri
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Azotlu gübrelerin etkin kullanımı

Azotlu gübrelemede etkinlik = bitkinin uygulanan azotu 
daha verimli kullanması.

Azot gübrelemesi en yaygın tarımsal uygulamalardan 
birisidir, fakat uygulanan azotun sadece %30 – 35’inden 
bitkiler faydalanabilmektedir.  Her yıl azımsanamayacak 
miktarda azot bir yandan buharlaşma yolu ile atmosfere 
geçerken diğer yandan topraktan yıkanma ile uzaklaşarak 
bitkiler tarafından kullanılamaz hale gelmektedir.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte, ortaya konan çalışmalar 
mevcut azot kullanım etkinliğini ölçüp maksimum 
seviyelere çıkarmak üzerine odaklanmıştır.  Bu amaçla, azot 
gübrelemesinin etkinliğini arttırmak için geliştirilen bir 

üreaz inhibitörlü gübre olan Dash46 kullanılmasını öneririz. 
Dash46 içeriğindeki üreaz inhibitörü, üre gübresinin 
hidrolizini geciktirerek amonyak (NH3) formunda azot 
kayıplarını (buharlaşma) azaltır. 

Neden DASH46 Gübreleri kullanılmalı?

•	Bitkide	daha	homojen	büyüme
•	Azotta	uzun	süreli	etki
•	Daha	az	amonyak	formunda	buharlaşma
•	Daha	az	yanma	riski
•	İş	gücü	tasarrufu

- Uygun miktarda kullanımında verim ve kalitenin artmasına 
yardımcı olur.
- Klasik azotlu gübrelere göre daha az dozda uygulama imkanı 
sağlar.

DASH 46 NBPT



UYGULAMA

1.GÜN 30.GÜN 60.GÜN 90.GÜN

Mısır Azot çizelgesi

UYGULAMA

1.GÜN 45.GÜN 80.GÜN 120.GÜN

Üreaz
inhibitörleri
burada
devreye girer

Amonyak
(NH3)

Yıkanma
ile kayıp (NO3)

Üreaz

Üre
CO (NH2)2

Amonyum
(NH4)Amonyak

(NH3)
Nitrit
(NO2)

Nitrat
(NO3)

DASH46 Çalışma Prensibi
Üre gübreleri, gübrenin uygulama şekli, toprak cinsi ve çevre 
faktörlerine bağlı olarak amonyak (NH3) formunda azotun uçup 
kaybolmasına karşı yatkındır ve bu kayıp uygulanan toplam azotun 
%50’sine kadar ulaşabilmektedir. Üre gübresindeki azot kaybını 
azaltmanın bir yolu, üreaz aktivitesini inhibite ederek ürenin 
hidrolizini azaltmaktır. Üreaz ürenin karbon dioksit ve amonyağa 
hidrolizinde katalizör görevi gören bir enzimdir.
Üreazın inhibitasyonu ile üre gübresi NH3 ‘e hidrolize olmadan 
toprağa geçebilir veya bağlanabilir. Bu sayede toprak kolloidlerince 
tutularak azotun gaz formunda kaybının azalmasını sağlar. NBPT 
[N-(n-butyl) thiophosphoric triamide] etkisi iyi bilinen bir üreaz 
inhibitörüdür. NBPT’nin en önemli avantajı üreaz inhibitasyonunu 
farklı toprak tiplerinde düşük konsantrasyonlarda dahi etkili 
yapabiliyor olmasıdır.

Ürün Doz (kg/da)
20 - 40

20 - 30

15 - 25

30 - 40

15 - 25

15 - 20

15 - 25

20 - 40

10 - 20

20 - 25

15 - 25

15 - 30

30 - 40

Kullanma Tavsiyeleri

Çevreyi Koru – Gezegeni Koru
Toprağa azotlu gübreler uygulandığında, azotun cinsine ve 
kalitesine göre büyük bir kısmı bitki tarafından absorbe edilir. 
Absorbe edilemeyen kısım uçar veya su kaynaklarına karışır. Azot 
oksit 100 yıllık bir zaman diliminde atmosfere sürekli karışarak 
karbon dioksitten (CO2) 298 kat daha fazla küresel ısınmaya neden 
olur.
Dash46‘daki üreaz inhibitörleri azotun toprakta kalmasını 
sağlayarak bitkilerin azotu alım şansını artırmaktadır. Üreaz 
inhibitörlerinin kullanımı sera gazı emisyonunu azaltmaktadır.
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Granül Gübreler



Granül gübreler sebzeler, meyveler ve tahıllarda taban 
gübresi olarak ve devamında üst gübrelemesinde kullanılır. 
DRT granül gübreleri diğer DRT ürünlerinde olduğu gibi 
özenle seçilen kaynaklardan temin edilir. Granül gübreler 
sulama sistemi olmayan veya sulama sistemi ile gübre 
verilemeyen durumlarda tercih edilmelidir. Salma sulama 
yapılan, sulanmayan veya sprinkler ile sulamalarda tercih 
edilebilir. Zira istediğimiz zaman su ve beraberinde besin 
elementi verebileceğimiz damla sulama sistemlerinde, suda 
tamamen çözünen damla sulama gübrelerinin kullanılması, 
etkin gübre ve su kullanımı açısından daha önemlidir.

NPK Kompoze 15-15-15

Bünyesinde azot, fosfor, potasyum besin elementlerini eşit 
oranlarda içeren ve çoğunlukla ilk dönemlerde bitkilerin 
NPK isteğini karşılamak için tabandan uygulanan ideal bir 
gübredir.

Üre %46

Azotlu gübreler arasında %46 içeriği ile en fazla azot 
bulunduran gübredir. Suda tamamen erir, beyaz renkli ve 
yuvarlak tanelidir. Bütün bitkilerde kullanılabilir.

Amonyum Sülfat %21

İçeriğinde %21 azot, %24 kükürt bulunduran amonyum 
sülfat, beyaz renkli ve toz şekere benzediği için halk arasında 
şeker gübre olarak da bilinir.

20-20-0

%20 azot, %20 fosfor içerir. Bütün bitkiler için kullanılabildiği 
gibi daha çok kuru ziraat yapılan Orta Anadolu ve geçit 
bölgesi hububat alanlarında da kullanılır. 20-20-0 fosfor ve 
azot gibi iki önemli besin maddesinin bir arada kapsayan bir 
gübredir. Toprağa verildikten hemen sonra gerekli rutubeti 
bulunca içeriğindeki azot ve fosfordan yararlanmaya başlar.

Diamonyum Fosfat 18-46-0 (DAP)

%18 azot ve %46 fosfor içermektedir. Bütün bitkiler için 
kullanılabildiği gibi daha çok kuru ziraat yapılan Orta 
Anadolu ve geçit bölgesi hububat alanlarında da kullanılır.

Potasyum Sülfat 0-0-50 (SOP)

Kristal ve granül yapıda bulunur. Bitkilere birincil bitki besin 
maddesi potasyum ve yanında ikincil bitki besin maddesi 
olan kükürt de sağlayan, klor içermeyen granül yapıda 
bir gübredir. Diğer makro besin maddelerini içermeyen 
potasyum sülfat, bitkinin ilk dönemlerinde istenilen 
potasyum oranını, bitkinin kükürt gereksinimini aşmadan 
tabandan uygulamak için kullanılan toprak gübresidir. 
Sulama yapılan tarlalarda meyve oluşum dönemi veya 
öncesi üst gübrelemede de kullanılır. Damla sulama 
sistemleri ile kullanılan potasyum sülfat çözünürlük olarak 
farklıdır.
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Kontrollü Salınım Gübreleri



Tanım

Her granülde ideal bitki büyümesi için özellikle yüksek demir 
içeriği olmak üzere bütün gerekli makro ve mikro besinleri 
içeren %100 kaplamalı kontrollü salınım gübresi. İçeriğindeki 
besin elementleri sadece toprak sıcaklığına bağlı olarak (20-
21ºC de göre) belirlenen süre boyunca salınmaktadır. Tipik 
olarak uygulama sonrası     2-3 haftada başlamak üzere 
geciktirilmiş salınım seçeneği de sunulmuştur.Bu özellik 
bitkiler için çok güvenli bir besleme sağlar. Plantacote® Pluss 
bu nedenle özellikle fidan dikimi ve tohum yetiştiriciliği için 
uygundur.

Uygulama alanları

Salınım ömrüne bağlı olarak, fideliklerde kullanılan farklı tip 
ve türdeki viyollerde, balkon bitkileri ve dikim yataklarında, 
saksı bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılan saksılarda, 
peyzaj alanlarında kullanılan çiçeklerin ve çit veya çalı türü 
bitkilerin gübrelenmesinde ve kesme çiçek yetiştiriciliğinde 
kullanılabilmektedir. 

Plantacote® kontrollü salınan bitki besleme ürünlerinde, yeni standartlar oluşturmaktadır. Bu standartlar, bitki besin salınımının 
güvenli ve düzenli olmasını sağlayan kaplama teknolojisi için olduğu kadar kullanılan konsantre bitki besin maddeleri için de 
geçerlidir. 

Plantacote® Kontrollü Salınan Bitki Besinleri, yetiştirdiğiniz bitkinin özel ihtiyaçlarına göre, ihtiyaç duyduğu besinlerin salınımını 
kontrol etmenize imkân tanır. Farklı salınım süreleri (2-16 ay) ve formülasyonlar arasında seçim yapılabilir veya ürünün uygulama 
anında etki edip etmemesi tercih edilebilir. Plantacote®, sağladığı farklı çözümler sayesinde bölgesel ve sezonsal hava koşullarına 
göre uyumlu gübreleme yapılmasına imkan tanır. 

Plantacote® bitki besinlerinin bitki tarafından alımı konusunda hayli etkindir. Bu etkinliği nedeniyle ekonomik olan Plantacote®, 
topraktan yıkanmamasının, uçma yoluyla atmosferde kaybolmamasının ve toprakta çözünmez bileşikler oluşturmamasının yanında 
salınım bittikten sonra mikroorganizmalar tarafından kaplama materyalinin çözünebilmesi ile de oldukça çevreci bir üründür. 
Benzersiz kaplama teknolojisi ve kalite standartları Plantacote’u yüksek kalitede bitkiler yetiştirmek için çok güvenilir bir gübre 
yapmaktadır.

Tanım

Her granülde, ideal bitki büyümesi için, bütün gerekli makro 
besinleri içeren %100 kaplamalı kontrollü salınım gübresi. 
İsminde de belirtilen azot elementine atıfta bulunarak, özellikle 
yüksek azot ihtiyacı olan bitkilerin ihtiyacını karşılamak için 
uygundur. İçeriğindeki besin elementleri, sadece toprak 
sıcaklığına bağlı olarak (20-21ºC de göre) belirlenen süre 
boyunca salınmaktadır. Tipik olarak uygulama sonrası 2-3 
haftada başlamak üzere geciktirilmiş salınım seçeneği bitkiler 
için çok güvenli bir besleme sağlar.

Uygulama alanları

Salınım ömrüne bağlı olarak, fideliklerde kullanılan farklı tip 
ve türdeki viyollerde, balkon bitkileri ve dikim yataklarında, 
saksı bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılan saksılarda, 
peyzaj alanlarında kullanılan çiçeklerin ve çit veya çalı türü 
bitkilerin gübrelenmesinde ve kesme çiçek yetiştiriciliğinde 
kullanılabilmektedir. Kısmen sera bitkilerinde ve herdem yeşil 
çalılarda, yüksek azot ihtiyacı olan bitkilerde kullanılabilir.

PLANTACOTE® PLUSS

 14 % N Toplam Azot

  6.3 % N Nitrat Azotu

  7.7 % N Amonyum Azotu

 9 % P
2
O

5
 Nötral amonyum sitrat ve suda 

  çözünür fosfat

  7.2 % Suda çözünür fosfat

 15 % K
2
O Suda çözünür Potasyum

 2 % MgO Toplam Magnezyum oksit

 4 % S Suda çözünür Kükürt

 0.03 % B Bor

 0.02 % Cu Bakır

 0.40 % Fe Demir

  0.20 % Fe EDTA şelatlı

 0.10 % Mn Mangan

 0.02 % Mo Molibden

 0.05 % Zn Çinko

Bitki Besin İçeriği*

PLANTACOTE® TOP N

 19 % N Toplam Azot

  9 % N Nitrat Azotu

  10 % N Amonyum Azotu

 6 % P
2
O

5
 Nötral amonyum sitrat ve suda 

  çözünür fosfat

  4.2 % Suda çözünür fosfat

 12 % K
2
O Suda çözünür Potasyum

 4.5% S Suda çözünür Kükürt

Bitki Besin İçeriği*

 * 8M: 14-8-15 (2)
  12M/16M: 14-8-14 (2)

* 8M/12M: 18-6-12

14-9-15
2M, 4M, 6M, 8M, 12M, 16M

19-6-12
4M, 6M, 8M, 12M
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15-15-15 (MOP)
4M, 6M, 8M, 12M

14-14-14 (SOP)
4M, 6M, 8M, 12M

Tanım

Her granülde ideal bitki büyümesi için bütün gerekli makro be-
sinleri içeren %100 kaplamalı kontrollü salınım gübresi. Çok 
dengeli azot – fosfor – potasyum içeriği nedeniyle yüksek 
fosfor ihtiyacı olan bitkiler için de uygundur. İçeriğindeki besin 
elementleri sadece toprak sıcaklığına bağlı olarak (20-21ºC de 
göre) belirlenen süre boyunca salınmaktadır. Tipik olarak uy-
gulama sonrası     2-3 haftada başlamak üzere geciktirilmiş 
salınım özelliğine sahip seçeneği, bitkiler için çok güvenli bir 
besleme sağlar.

Uygulama alanları

Saksı bitkileri, balkon saksıları, askılı saksı/makromeler ve 
sahada yetişen bitki viyollerinde/poşetlerinde kullanıma uy-
gundur.

Tanım

Her granülde ideal bitki büyümesi için bütün gerekli makro be-
sinleri içeren %100 kaplamalı kontrollü salınım gübresi. Çok 
dengeli azot – fosfor – potasyum içeriği nedeniyle geniş yel-
pazede bahçe bitkilerinde kullanıma uygundur. Tek potasyum 
kaynağı Potasyum Sülfattır. Triple 14-14-14 (SOP) klor içermez. 
Bu özelliği ürünü, genç bitkilerde ve bitki çoğaltımında kök ge-
lişimi için gerekli yüksek fosfor ihtiyacını karşılamak için elve-
rişli bir formülasyon yapmaktadır. İçeriğindeki besin element-
leri sadece toprak sıcaklığına bağlı olarak (20-21ºC de göre) 
belirlenen süre boyunca salınmaktadır. Tipik olarak uygulama 
sonrası 2-3 haftada başlamak üzere geciktirilmiş salınım özel-
liği seçeneği bitkiler için çok güvenli bir besleme sağlar.

Uygulama alanları

Bitki çoğaltımı ve genç bitki üretimi, saksı bitkilerinin, balkon 
saksılarının, askılı saksı/makromeler ve viyollerin gübreleme-
sinde uygundur.

PLANTACOTE® TRIPLE

 15 % N Toplam Azot

  6.0 % N Nitrat Azotu

  9.0 % N Amonyum Azotu

 15 % P
2
O

5
 Nötral amonyum sitrat ve suda 

  çözünür fosfat

  13.5 % Suda çözünür fosfat

 15 % K
2
O Suda çözünür Potasyum

Bitki Besin İçeriği

PLANTACOTE® TRIPLE 14

 14 % N Toplam Azot

  6.2 % N Nitrat Azotu

  7.8 % N Amonyum Azotu

 14 % P
2
O

5
 Nötral amonyum sitrat ve suda 

  çözünür fosfat

  12 % Suda çözünür fosfat

 14 % K
2
O Suda çözünür Potasyum

 4.0% Suda çözünür Kükürt

Bitki Besin İçeriği

* 8M/12M: 13-13-13



15-10-15
4M, 6M, 8M, 12M

Tanım

Her granülde ideal bitki büyümesi için bütün gerekli makro 
ve mikro besinleri içeren %100 kaplamalı kontrollü salınım 
gübresi. İçeriğindeki besin elementleri sadece toprak sıcak-
lığına bağlı olarak (20-21ºC de göre) belirlenen süre boyun-
ca salınmaktadır. Tipik olarak uygulama sonrası 2-3 haftada 
başlamak üzere geciktirilmiş salınım seçeneği bitkiler için çok 
güvenli bir besleme sağlar. İsminde de belirtilen potasyum ele-
mentine atıfta bulunarak, özellikle yüksek potasyum ihtiyacı 
olan bitkilerin ihtiyacını karşılamak için uygundur. Azot-Potas-
yum oranı 1:2 olması nedeniyle, Plantacote Top K aşırı vejetatif 
büyümenin önüne geçerek bitki sağlamlığını ve çiçek oluşu-
munu teşvik eder.

Uygulama alanları

Salınım ömrüne bağlı olarak, yüksek potasyum ihtiyacı olan; 
fideliklerde kullanılan farklı tip ve türdeki viyollerde, balkon bit-
kileri ve dikim yataklarında, saksı bitkilerinin yetiştirilmesinde 
kullanılan saksılarda, peyzaj alanlarında kullanılan çiçeklerin 
ve çit veya çalı türü bitkilerin gübrelenmesinde ve kesme çiçek 
yetiştiriciliğinde kullanılabilmektedir.

PLANTACOTE® MIX

 15 % N Toplam Azot

  6.5 % N Nitrat Azotu

  8.5 % N Amonyum Azotu

 10 % P
2
O

5
 Nötral amonyum sitrat ve suda 

  çözünür fosfat

  8.6 % Suda çözünür fosfat

 15 % K
2
O Suda çözünür Potasyum

 2 % MgO Toplam Magnezyum oksit

 5 % S Suda çözünür Kükürt

 0.03 % B Bor

 0.050 % Cu Bakır

 0.150 % Fe Demir

  0.05 % Fe EDTA şelatlı

 0.075 % Mn Mangan

 0.015 % Mo Molibden

 0.015 % Zn Çinko

Bitki Besin İçeriği

Tanım

Güvenli bir başlangıç salınımı ve devamında kontrollü salını-
mına devam eden, kısmen kaplanmış kontrollü salınım güb-
resi (%75 kaplı). Başlangıç salınım içeriği bitkinin ideal gelişimi 
için gerekli iz elementleri ve magnezyum içermektedir. Ürün 
diğer Plantacote ürünlerinden başlangıç salınımının 2-3 haf-
ta sonra başlaması standardından farklı oluşuyla temelde 
ayrışmaktadır. Bu özel ürün erken dönemde yüksek besin 
salınımına ihtiyaç duyan bitkilerin ihtiyacını karşılamak için 
tasarlanmıştır. İçeriğindeki besin elementleri sadece toprak 
sıcaklığına bağlı olarak (20-21ºC de göre) belirlenen süre bo-
yunca salınmaktadır.

Uygulama alanları

Formülasyonuna uygun özellikle bitki yataklarında ve balkon 
bitkilerinde olmak üzere tüm bitkilerde kullanıma uygundur. 
Başlangıç içeriğinin sabitleyici özelliği sayesinde saksıların 
yüzey uygulamalarında granüllerin düşmesine engel olur. 
Yüksek başlangıç salınımı ile tohum ekimlerine uygun değil-
dir.

10-9-19
4M, 6M, 8M, 12M

PLANTACOTE® TOP K

 10 % N Toplam Azot

  4.0 % N Nitrat Azotu

  6.0 % N Amonyum Azotu

 9 % P
2
O

5
 Nötral amonyum sitrat ve suda 

  çözünür fosfat

  7.0 % Suda çözünür fosfat

 19 % K
2
O Suda çözünür Potasyum

 2 % MgO Toplam Magnezyum oksit

 9 % S Suda çözünür Kükürt

 0.044 % B Bor

 0.025 % Cu Bakır

 0.07 % Fe Demir

 0.022 % Mn Mangan

 0.035 % Zn Çinko

Bitki Besin İçeriği*

*8 M: 9-9-19
12 M 9-9-18
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PLANTACOTE® SUPRA

 Plantacote® Supra N 18-8-9(2.5)+TE

 Plantacote® Supra P 11-22-9(2)+0.1B
 

 Plantacote® Supra K 11-11-24(2) 

 Daha farklı Plantacote® Supra formulasyonları talep üzerine üretilebilir.

Standart formülasyonlar

PLANTACOTE® ULTRA

Plantacote® Ultra N 16-12-9(4)+B

Plantacote® Ultra P 12-22-9(3)

Plantacote® Ultra K 14-14-21(1.5) 

Daha farklı Plantacote® Ultra formulasyonları talep üzerine üretilebilir.

Standart formülasyonlar

Partially-coated NPK range
4M, 6M, 8M, 12M

100% coated NPK range
4M, 6M, 8M, 12M

Tanım

Yüksek kalite Plantacote® kaplaması içeren Plantacote® Supra 
kısmi kaplanmış ürün serisidir. Besinlerin kaplama seviyesi 
ürünler arasında farklılık gösterir.
Mevcut olan standart aşağıdaki formülasyonların yanında 
Plantacote Supra bitkilerin ihtiyacına göre farklı NPK oranları, 
magnezyum ve iz elementler içerir. İçeriğindeki kaplanmış 
besin elementleri sadece toprak sıcaklığına bağlı olarak (20-
21ºC de göre) belirlenen süre boyunca salınmaktadır.

Uygulama alanları

Plantacote® Supra  salınım süresi ve formülasyona bağlı olarak 
açık tarla uygulamalarında, ekim alanlarının gübrelenmesinde 
(oil palm, orman alanları) ve tarla bitkilerinde kullanılabilir.

Tanım

Plantacote® Ultra %100 polimer kaplaması içinde bütün 
makro besinleri içermektedir ve belirtilen salınım süresi 
boyunca devamlı besin salınımını garanti eder (20-21ºC ye 
göre). Plantacote® Supra ile kıyaslandığında ürünün çok ufak 
bir kısmı kaplanmamıştır (Magnezyum ve iz elementler). Bu 
özelliği bitkide erken dönem uygulamayı güvenli kılmaktadır.
Plantacote® Ultra’nın mevcut standart formülasyonlarının 
yanında (aşağıda görülebilir), özel bitki ihtiyaçlarına göre 
farklı NPK, magnezyum ve iz element oranlarında olanları da 
mevcuttur. 

Uygulama alanları

Plantacote® Ultra farklı salınım süresi ve içerik ihtiyaçlarına 
bağlı olarak tarla bitkileri, sebzeler, meyve ağaçları ve ormanlık 
ağaçlar için tasarlanmıştır.

YENİ



ÜSTÜN KALİTE, SUDA ÇÖZÜNÜR NPK + TE GÜBRE SERİSİ

Orion 18-18-18+TE 18% 
 9.1% N Nitrat Azotu 18% 18% - 0.01% 0.01% 0.07% 0..03% 0.001% 0.02%
 8.9% N Amonyum Azotu 

Orion 16-8-24+2MgO+TE 16% 
 9.3% N Nitrat Azotu 8% 24% 2 0.01% 0.01% 0.07% 0..03% 0.001% 0.02%
 6.7% N Amonyum Azotu

Orion 20-10-20+TE 20% 
 11.2% N Nitrat Azotu 10% 20% - 0.01% 0.01% 0.07% 0..03% 0.001% 0.02%
 8.8% N Amonyum Azotu

Bitki Besin İçeriği
 Ürün Adı N P

2
O

5 
K

2
O MgO B Cu Fe Mn Mo Zn

ORION NPK 18-18-18+TE

Üstün kaliteli, tamamen suda erir NPK+TE gübresidir. İçerdiği NPK ve mikro 

besin elementleri ile bitkinin genç dönemlerinde kullanılan, ileri dönemlerde de 

kullanılabilen bir gübredir. Azot, fosfor ve potasyumu eşit oranlarda içerir. Mikro 

element katkısı ile düzenli uygulandığında bitkilerin mikro element ihtiyacını 

karşılamaya yardımcı olur.

 

ORION NPK 16-8-24+2MgO+TE

Üstün kaliteli, tamamen suda erir NPK+TE gübresidir. Potasyum ağırlıklı bir for-

mulasyondur, mikro besin elementleri içerir. Bitkinin asıl gelişimini tamamladığı 

dönemden itibaren kullanılır. Meyvenin irileşmesine, dolgun ve sert olmasına ve 

iyi renklenmesine yardımcı olarak kaliteli meyveyi hedef alan bir gübredir. Hasat 

sonuna kadar kullanılır. Magnezyum içeriği ile yaprakların daha yeşil kalmasına 

yardımcı olur.

 

ORION NPK 20-10-20+TE

Üstün kaliteli, tamamen suda erir NPK+TE gübresidir. İçerdiği NPK ve mikro 

besin elementleri ile kesme çiçekler ve yeşil yapraklı sebzelerde sezon bo-

yunca, meyve bahçelerinde çiçeklenme sonrasında, yumrulu bitkilerde yumru 

gelişimi başlangıcından itibaren kullanılabilir. Bahçe bitkileri ve seralarda,meyve 

oluşumundan sonra,meyve iriliğinin artmasına yardımcı olur.

145



Teknolojisi
Granül ve Damla Sulama 

Gübreleri



Bir EUROCHEM kuruluşu olan EUROCHEM AGRO firması, 
ENTEC®  grubu özel granül gübrelerini portföyüne ekleyerek, 
sahip olduğu mevcut ürün yelpazesini zenginleştirmiştir.

ENTEC®  gübreleri geleneksel gübrelerin kullanılmaya 
başlamasından sonra geliştirilen ve ekonomik olarak hem 
tarla hem de bahçe bitkilerinde kullanılabilecek gübrelerdir. 
Farklı bitkilerde yapılan çalışmalarda (bahçe bitkileri, tahıllar, 
endüstri ve tıbbi bitkiler, çayır mera ve yem bitkileri) geleneksel 
gübrelere göre birçok ekonomik ve ekolojik avantaj sağladığı 
bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır.

ENTEC®  Gübreleri

Yeni teknoloji ve kaliteli hammaddelerin birleşimi ile üretilen 
ENTEC®  gübreleri çiftçiler açısından yüksek verim ve kaliteli 
ürün, doğa için ise olumsuz etkileri sınırlandırılmış, toprak 
dostu gübreler anlamına gelmektedir.

ENTEC®  gübre denilince akla gelen en önemli özellikler 
şöyledir:
 • Daha yüksek verim
 • Daha kaliteli ürün
 • Bitkileri için dengeli ve daha uzun süreli azot beslemesi
 • Çiftçiler için daha az uygulama sayısı
 • Doğa için daha çevreci ve toprak dostu gübre

ENTEC®  Nedir?

Entec teknolojisi ile üretilmiş gübreler, içerdikleri DMPP 
nitrifikasyon inhibitörü sayesinde, amonyum azotunun nitrat 
azotuna dönüşümünü 6-10 haftaya kadar engelleyerek 
azotun yavaş ve düzenli bir şekilde bitkiler tarafından 
alınmasını sağlar. Ayrıca azotun gerek amonyak gazı halinde 
atmosfere kaçmasını ve gerekse nitrat formunda topraktan 
yağmur ve sulama sularıyla yıkanıp kaybolmasını önleyen 
yeni bir teknolojidir.

DMPP (Dimethylpyrazolphosphate) Nedir?

Doğada yaygın olarak bulunan pyrazol grubuna dahil olup 
sıcaklık ve ortam nemine bağlı olarak zaman içerisinde 
parçalanabilen, amonyum azotunun nitrata dönüşümünde 
rol alan bakterilerin çalışmasını yavaşlatan, yan etkisi ve 
çevreye zararı olmayan doğal bir bileşiktir.

ENTEC®  Gübreleri neden kükürt içerir?

Kükürt önemli bir besin elementidir. Bitkilerin aldığı azotun 
hızlı bir şekilde asimile edilip, bitkinin ürettiği protein ve 
şekerlerin köklere, meyvelere ve bitkinin diğer organlarına 
taşınmasında çok önemli rol oynar.

 1. Kükürt elementi bitkide azot kullanım etkinliğini artırır
 2. Protein sentezi için azot ile beraber çok önemlidir
 3. Yağ ve yağ asitlerinin oluşumunda görev alır
 4. Kükürt eksikliğinde verim ve kalite aynı anda düşer
 5. Kükürt eksikliğinde meyve ve yapraklarda istenmeyen 
  azot miktarı artış gösterir
 6. Kükürt eksikliği yeşil aksamdaki klorofil miktarını düşürür 
  ve düşüşü takiben bitkiler sararmaya başlar
 7. Sararma genel olarak genç yapraklarda görülür

ENTEC®  Gübreleri Granül Özelliği

Tüm tarla ve bahçe bitkilerinde başarılı olarak kullanılabilecek 
hem taban hem de üst gübreleri mevcuttur. Granül yapısı 
çok iyi olup, granüller sert ve gübreler tozdan, topraktan 
arındırılmıştır. Granül özellikleri ise:
 
 1. İri ve yeknesak (homojen) granül yapısı
 2. Granül içerisinde tüm adı geçen elementlerin  bulunması
 3. Granülün düştüğü yerde eş zamanlı tüm besin 
  elementleri ile besleme
 4. Gübrelemede yeknesak (homojen) uygulama

ENTEC®  Teknolojisinin Nitrifikasyona Etkisi

DMPP

Amonyum
(NH4

+)
(NO2

-) (NO3
-)

Nitrit Nitrat

Nitrozomonas 
Bakterisi

Nitrobakter 
Bakterisi
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Meyvelerde neden ENTEC® Granül taban 
gübreleri önerilir?

Meyvecilikte damla sulama gübrelemesi yaygınlaşmaktadır. 
Ancak iklim ve sulama koşullarına bağlı olarak ilkbahar 
gübrelemesinde bazı sorunlar yaşanmakta, damla sulama 
sistemi kullanılamamaktadır. İlkbahar gübrelemesinin 
gecikmesi nedeniyle:
 1. İlkbahar döneminde aşırı yağmurlardan dolayı tarlaya 
  girilmez ve damlamalar açılamaz.
 2. Çiçek açma öncesi ve esnasında bitkiler yoğun fosfor 
  ve azota ihtiyaç duyarlar ve zamanında verilemeyen bu 
  iki element yetersizliğinde verim ve kalite olumsuz 
  etkilenir.
 3. Yağmurlu ilkbahar döneminde damlamadan verilen 
  azotlu gübreler çok çabuk yıkanır, bitkiye fazla fayda 
  sağlamaz.
 4. Damlama ile verilen gübre nedeniyle kökler toprağın her 
  tarafını kaplamaz, bir bölgede yoğunlaşır.

Yüksek kalite ve verim için ENTEC®  granül gübreleri 
taban gübresi olarak bahçelerde mutlaka uygulanmalıdır.
Geç sonbahar veya erken ilkbaharda verilen ENTEC®  taban 
gübrelerindeki azot yıkanmaz.
 1. Azot ve fosfor beraber yavaş yavaş alınmaya müsaittir.
 2. Tüm yetişme dönemlerinde olduğu gibi, bahçeye 
  girilemeyen çamurlu dönemlerde bile bitkiyi düzenli 
  besler.
 3. Bitki kökleri tüm ağaç izdüşümüne yayılır, kök 
  yoğunlaşması olmaz.
 4. Çiftçinin kafası rahat olur.
 5. Pazara çıkacak birinci sınıf meyve miktarı artar.

ENTEC® 25-15 (+4 CaO)
Toplam Azot : % 25 
DMPP İnhibitörlü Amonyum Azotu (NH4-N) : % 14
Nitrat Azotu (NO3-N) : % 11
Suda ve Sitratta Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 15 
Mineral Asitte Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 4
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 11
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) : % 1,5 

Tüm bitkiler için uygun (DMPP inhibitörlü Amonyum Azotu    
% 14, Nitrat Azotu % 11) bir taban gübresidir. İçerdiği fosforun 
alınabilirliği kolay ve alınabilirlik oranı yüksektir. Bitkilerin ilk 
gelişme döneminde ihtiyaç duydukları nitrat ve amonyum azotu 
içerir. ENTEC®  25-15 meyvelerde erken ilkbahar döneminde 
önerilir. İçeriğinde potasyum olmadığından, potasyumca 
zengin yerlerde tek başına yeten bir gübredir. Topraklarda 
yeteri kadar potasyum yok ise, meyve tutumundan sonra 
potasyumlu gübrelerin uygulanması önerilir. Tarla bitkileri ve 
sebze ekim sırasında ya da ekim başlamadan önce toprağa 
karıştırılır. Etkili gübreleme için gübrenin tohum yatağına, ya 
da şaşırtma yapılan fidelerin kök bölgesine yakın bırakılması 
tavsiye edilir.

Meyvelerde uygulanacak miktar : 30-40 kg/da
Meyvelerde uygulanacak miktar : 1,5-3 kg/ağaç (büyük)
Sebze ve tarla bitkilerinde : 40-45 kg/da

ENTEC® 26 (+32 SO3)
Toplam Azot : % 26 
DMPP İnhibitörlü Amonyum Azotu (NH4-N) : % 18,5
Nitrat Azotu (NO3-N) : % 7,5
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) : % 32

ENTEC® 26 DMPP İnhibitörlü Amonyum Azotu % 18,5, 
Nitrat Azotu % 7,5 içeriklerine sahip olup, yüksek kaliteli 
hammaddelerden üretilmiş bir gübredir. İçeriğindeki DMPP 
İnhibitörü sayesinde, amonyak veya nitrat formunda 
kaybolmaz, yıkanıp gitmez. ENTEC® 26, içerdiği Amonyum 
Azotu ve alınabilir kükürt sayesinde, topraktaki pH değerini 
düzenleyerek, fosfor ve mikro element alımını teşvik eder. 
Bitkilerin ihtiyaç duyduğu kükürt ENTEC® 26 ile verilmiş 
olur. ENTEC® 26 tahıllarda kardeşlenme ile sapa kalkma 
dönemi arasında uygulanır. Yağışlara bağımlı üretimlerde 
son gübreleme dönemi, bu gübre formulasyonu ile 2-3 hafta 
erken bir döneme çekilir ve gübrenin etkisinden daha iyi 
yararlanılır. Meyvecilikte, meyve irileşme döneminde ağaç taç 
izdüşümüne verilmesi ve toprağa karıştırılması tavsiye edilir.

Meyvelerde uygulanacak miktar : 25-40 kg/da
Meyvelerde uygulanacak miktar : 1,5-2 kg/ağaç (büyük)
     400-800 gr/ağaç (bodur)
Sebze ve tarla bitkilerinde : 40-45 kg/da

ENTEC® 20-10-10 (+7 SO3)
Toplam Azot : % 20 
DMPP İnhibitörlü Amonyum Azotu (NH4-N) : % 11,4
Nitrat Azotu (NO3-N) : % 8,6
Suda ve Sitratta Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 10 
Mineral Asitte Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 2,5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 7,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 10
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) : % 7
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) : % 6

ENTEC® 20-10-10 DMPP İnhibitörlü Amonyum Azotu % 11,4, 
Nitrat Azotu % 8,6 içeriklerine sahip olup, yüksek kaliteli 
hammaddelerden üretilmiş bir gübredir. Tarla ve bahçe bitkileri 
üretiminde önerilmektedirler. Özellikle, potasyum bakımından 
desteklenmesi gereken topraklar için tercih edilen özel 
taban gübresidir. Tarla ve tek yıllık bahçe bitkilerinde, ekim 
sırasında ya da ekim başlamadan önce toprağa karıştırılır. 
Etkili gübreleme için, gübrenin tohul yatağına yakın banda 
verilmesi önerilir.

Meyvelerde uygulanacak miktar : 35-40 kg/da
Meyvelerde uygulanacak miktar : 1,5-3 kg/ağaç (büyük)
     500-1000 gr/ağaç (bodur)
Sebze ve tarla bitkilerinde : 40-45 kg/da



ENTEC® Special 12-12-17 (+2MgO) (+20SO3) + ME
Toplam Azot : % 12 
DMPP İnhibitörlü Amonyum Azotu (NH4-N) : % 7,2
Nitrat Azotu (NO3-N) : % 4,8
Suda ve Sitratta Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 12 
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 7,8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 17
Toplam Magnezyum Oksit (MgO) : % 2
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) : % 1,6
Suda Çözünür Bor (B) : % 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,01
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) : % 20
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) : % 16

ENTEC® Perfect 14-7-17 (+2MgO) (+22SO3) + ME
Toplam Azot : % 14 
DMPP İnhibitörlü Amonyum Azotu (NH4-N) : % 7,9
Nitrat Azotu (NO3-N) : % 6,1
Suda ve Sitratta Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 7 
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 5,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 17
Toplam Magnezyum Oksit (MgO) : % 2
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) : % 1,6
Suda Çözünür Bor (B) : % 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,01
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) : % 22
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) : % 18

ENTEC® Special ve ENTEC® Perfect  gübreleri mikro 
element içerikli olup, yüksek kaliteli hammaddelerden elde 
edilmiş kompoze gübrelerdir. Potasyum kaynağı potasyum 
sülfat olup, tüm meyve ve sebzeler başta olmak üzere klora 
hassas tüm ürünlerde kaliteyi artırıcı avantaj sağlar. Meyve 
üretiminde erken ilkbaharda ağaç izdüşümüne verilir. Etkili 
bir gübreleme için gübrelerin toprağa karıştırılması tavsiye 
edilir. Sebze üretiminde tohum ya da yeni dikilen fidelerin kök 
bölgesine yakın bant halinde uygulanması önerilir.

Meyvelerde uygulanacak miktar : 30-50 kg/da
Meyvelerde uygulanacak miktar : 1,5-2,5 kg/ağaç (büyük)
     500-800 gr/ağaç (bodur)
Sebze ve tarla bitkilerinde : 30-50 kg/da

ENTEC® Solub 21 (+60 SO3)
Toplam Azot : % 21 
DMPP İnhibitörlü Amonyum Azotu (NH4-N) : % 21
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) : % 60

Sera, açık alan sebze ve meyveleri ile tarla bitkileri 
yetiştiriciliğinde başlıca yararları:
ENTEC® Solub 21 tüm bitkilerde damlama ve yağmurlama 
ile uygulanabilecek ideal (DMPP İnhibitörlü Amonyum Azotu 
%21) bir üst gübresidir. İçerdiği amonyum azotu ve alınabilir 
kükürt sayesinde topraktaki fosfor ve mikro element alınımı 
teşvik edilir. Toprak pH değerini düzenler. ENTEC® Solub 21 
amonyak halinde kaybolmaz. Ayrıca bitkilerin ihtiyaç duyduğu 
kükürt (% 60 SO3) elementi bu gübre ile verilmiş olur.

    Uygulama Alanı, Şekli ve Miktarı

Bitkiler Damlama ile Uygulama

Kesme Çiçekçilikte 3 - 4 kg/da

Sera Sebzelerinde 3 - 4 kg/da

Açık Alan Sebzelerde 4 - 5 kg/da

Yaprağı Yenen Sebzelerde 4 - 5 kg/da

Meyve Ağaçlarında 4 - 5 kg/da

Narenciye, Muz 4 - 5 kg/da

Bağlarda 3 - 4 kg/da

Tarla Bitkilerinde 3 - 4 kg/da
(Mısır, Şeker Pancarı, Pamuk, Patates vs)

Yağmurlama:
Dekara uygulanacak gübre miktarı, üretilen ürünün türü ve 
çeşidi dikkate alınarak belirlenmelidir. Yağmurlamadan 1 
dekar alana uygulanacak gübre miktarı 5 ile 25 kg/da arasında 
olabilir. Gübre uygulaması bittikten sonra yağmurlamaya 
sade su ile devam edilmeli, bitki yapraklarının yıkanması 
sağlanmalıdır.

• Amonyum beslemesi kök çevresinde pH değerini düşürür 
(amonyum azotu alınırken, bitki kökünden toprağa hidrojen 
iyonları verilir.)
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UTEC® Nedir?

UTEC®  üreaz inhibitörü NBPT içeren sıvı bir solüsyondur. 
NBPT maddesi ürenin amonyum formuna dönüşümünü 
belirli bir süre geciktirebilme özelliğine sahiptir. Bu yolla 
azotun uygun olmayan zamanlarda amonyak gazı halinde 
kaybolmasına engel olmaktadır. UTEC®  inhibitörü ile üre 
dayanıklı hale getirilmiş olup, bu ürünün adı da UTEC®  olarak 
tescil edilmiştir.

Üreaz enzimi üreyi bitkinin alabileceği amonyum formuna dönüştürür. Bu dönüşüm esnasında azotun bir bölümü amonyak gazı 
halinde uçar ve havaya karışır.

UTEC® bir üreaz inhibitörü olarak ürenin amonyum ve amonyak gazına dönüşümünü geciktirir. Bu geciktirme sayesinde azot 
kayıpları azalır, etkili kullanılan azot sayesinde de veriminiz artar.

1b) UTEC®  üresinin dönüşümü

1a) Geleneksel ürenin dönüşümü

UTEC® Daha Yüksek verimin Formülü
Azot içerikli gübreler arasında üre, yüksek azot içeriği ve kolay uygulanabilirliği açısından en önemli azot kaynağıdır. Bununla 
beraber kimyasal özelliği itibariyle kullanıldığı tarım alanlarında önemli azot kayıplarına uğrayabilmekte, kayıplar toprak ve 
iklim yapısına göre değişmektedir. Azot kayıpları ürenin toprağa uygulanmasıyla, ürenin amonyak (NH3) ve amonyuma (NH4

+) 
dönüşümü esnasında başlamaktadır. Bu dönüşüm ürenin hidrolizi (erimesi) olarak tanımlanır ve üreaz enzimi sayesinde 
gerçekleşir (bakınız 1a ve 1b). Üreaz toprak bakterileri ve bitkiler tarafından üretilen bir enzimdir. Ürenin parçalanması için 
toprak nemi en önemli faktörlerden biridir.

UTEC® hangi koşullarda üreye göre 
üstündür?

• Sıcak ve kuru hava koşulları
• Etkisiz yağış ya da sulama
• Yüksek pH değerine sahip topraklar
• Düşük iyon değişim kapasitesine sahip topraklar
• Topraklarda organik madde azlığı
• Anıza ekim yapılan topraklar



NITROPHOSKA® SOLUB
TÜM BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN YÜKSEK ETKİLİ KULLANIMI
• Klorsuz, yüksek kaliteli makro ve mikro besin
 elementleri içeren, bitkilerin besin elementi ihtiyacını   
 gideren, tamamen suda çözünen gübrelerdir.

• Sebze meyve ve tüm kültür bitkilerinde, eksiksiz ve   
 dengeli bitki gelişimine olanak sağlar.

Makro ve mikro besin elementlerince zengin içerikli bir gübre olup, bitkilerin fosfor 
ihtiyacının yüksek seviyede olduğu vejetasyon başlangıcı periyodu içerisinde, 7-10 gün 
aralıklarla uygulanır. Özellikle tomurcuk gelişimi, çiçeklenme ve kök gelişimi üzerine 
yüksek etkili bir formulasyondur. Kullanma Dozu : Topraktan sulama suyu ile birlikte 500-
1500 gr/da/gün. Bu miktarlar, tavsiye edilen miktarlar olup, bitkinin ihtiyacına göre arttırılır 
veya azaltılabilir.

Makro ve mikro besin elementlerince zengin içerikli bir gübre olup, bitkilerin vejetasyon 
dönemi başlangıcıyla, dengeli besin ihtiyacının olduğu dönemi de kapsayan yetiştirme 
periyodu içerisinde, 7-10 gün aralıklarla uygulanır. Kullanma Dozu : Topraktan sulama 
suyu ile birlikte 500-1500 gr/da/gün. Bu miktarlar, tavsiye edilen miktarlar olup, bitkinin 
ihtiyacına göre arttırılır veya azaltılabilir.

Makro ve mikro besin elementlerince zengin içerikli bir gübre olup, bitkilerin vejetasyon 
dönemi başlangıcıyla, dengeli besin ihtiyacının olduğu dönemi de kapsayan yetiştirme 
periyodu içerisinde, 7-10 gün aralıklarla uygulanır. Özellikle meyve tutumunu takip eden 
büyüme dönemi içerisinde kullanımı önerilir. Kullanma Dozu : Topraktan sulama suyu ile 
birlikte 500-1500 gr/da/gün. Bu miktarlar, tavsiye edilen miktarlar olup, bitkinin ihtiyacına 
göre arttırılır veya azaltılabilir.

Makro ve mikro besin elementlerince zengin içerikli bir gübre olup, bitkilerin potasyum 
ihtiyacının üst seviyede olduğu olgunluşma periyodu içerisinde, 7-10 gün aralıklarla 
uygulanır. Özellikle, meyve büyüklüğünün belirli bir seviyeye ulaşmasını takip eden 
yetiştirme periyodu içerisinde kullanımı önerilir. Kullanma Dozu : Topraktan sulama 
suyu ile birlikte 500-1500 gr/da/gün. Bu miktarlar, tavsiye edilen miktarlar olup, bitkinin 
ihtiyacına göre arttırılır veya azaltılabilir.

Makro ve mikro besin elementlerince zengin içerikli bir gübre olup, bitkilerin potasyum 
ihtiyacının üst seviyede olduğu olgunluşma periyodu içerisinde, 7-10 gün aralıklarla 
uygulanır. Özellikle, meyve büyüklüğünün belirli bir seviyeye ulaşmasını takip eden 
yetiştirme periyodu içerisinde kullanımı önerilir. Kullanma Dozu : Topraktan sulama 
suyu ile birlikte 500-1500 gr/da/gün. Bu miktarlar, tavsiye edilen miktarlar olup, bitkinin 
ihtiyacına göre arttırılır veya azaltılabilir.

NITROPHOSKA® SOLUB FORMULASYONLARI VE TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA DÖNEMLERİ

Nitrophoska® Solub
15-30-15+TE

Nitrophoska® Solub
18-18-18+TE

Nitrophoska® Solub
20-10-20+TE

Nitrophoska® Solub
16-8-24 (+2MgO) 
(+11SO3)+TE

Nitrophoska® Solub
15-5-30 (+12SO3)+TE
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