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ÜRÜN

KATALOĞU

İÇİNDEKİLER

2000 tarım 1997 yılında Antalya’da kuruldu.
Şirketimiz, İtalyan Biolchim gübreleri ve Monsanto ﬁrmasının Seminis
sebze tohumlarının uzun senelerce Türkiye temsilciliğini yaptı.
2004 senesinde gübre üretim fabrikamızı kurarak, damla-sulama
gübreleri, özel sıvı ve toz karışımlı yaprak gübreleri, iz elementler,
organik gübreler, organomineral ve mikrobiyal gübrelerin üretimine
başladık ve 2018 yılından bu yana, Türk ﬁrması olan Yüksel Tohum’un
Türkiye distribütörlüğünü yapmaktayız.
Tohumcu ve bitki besleyici kimliğimiz ile, üreticilerin her türlü sorunlarını
ve problemlerini çözmeyi görev bilen anlayış ve bilgi birikimine sahibiz.
Yaptığımız her işin özünde üretici odaklı olmak, kalite ve yüksek verim
anlayışı yatmaktadır.

Hadi birlikte çözelim...

i

HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Organik Gübreler
✓ Full Energy 7
✓ Fulvonet 24
✓ Nimbus Organik

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

FULL ENERGY 7
Garanti Edilen İçerik w/w
Toplam Organik Madde

% 50

Organik Karbon

%20

Toplam Organik Azot (N)

%3

Serbest Aminoasitler

%7

pH Aralığı

( 3,7-5,7)

Aminoacides

Organic Matter

AÇIKLAMA
✓ İçerisindeki organik madde, organik karbon ve aminoasitler sayesinde bitkilerde
birçok yaşamsal faaliyeti düzenler.
✓ Toprak suyunu düzenleyerek bitkinin topraktan faydalı besinleri ve suyu almasını
sağlar.
✓ İçinde barındırdığı yüksek aminoasit sayesinde bitkide inorganik azotun (üre, nitrat,
amonyum) organik azota dönüşümünü düzenler ve hızlandırır.
✓ Bitki hormonlarının yapılarına girerek hormon fonksiyonlarını düzenler.
✓ Bitkilerin streslere (Aşırı su, aşırı kuraklık, ani hava değişimi, yanlış ilaç ve hormon
kullanımı v.b) karşı direncini arttırır.
✓ Bitkide protein sentezini düzenler.
✓ Renk pigmentlerinin yapısına girerek bitki ve meyvenin rengini düzenlemeye destek
olur.
✓ Soğuk dönemde bitkilerde karbonhidrat sentezi artar ve protein sentezi düşer,
böylece bitkide renk sararır, besin üretimi (meyve-çiçek) azalır. Full Energy 7
uygulandığında bu dönemde protein sentezini arttırır.
✓ Toprak ve bitkinin organik yapısını iyileştirir.
✓ Bitkilerin tüm yaşam fonksiyonları için gerekli enerjiyi sağlar.
✓ Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini arttırır.
✓ Toprağın ﬁziksel özelliklerini iyileştirip, mikroorganizmaların optimal yaşama
ortamını hazırlar.
1 lt

5 lt

10 lt

20 lt

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 150-300 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-3 lt arası kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

FULVONET 24
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Organik Madde

% 25

Organik Karbon

%15

Toplam Azot (N)

% 3,3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

%7

Organic Matter

AÇIKLAMA
✓ Bitkilerin ve toprağın organik yapısını düzenler.
✓ Kullanıldığında toprakta yeni oluşan humin maddelerin siyaha varan koyu renkli
oluşu,güneş ışınlarını daha iyi absorbe etmelerini ve bu suretle içinde bulundukları toprağın
daha çabuk ve daha iyi ısınmasını sağlayarak bitki kök gelişimini ve topraktaki kimyasal
reaksiyonları arttır.
✓ Toprakta bağlı bulunan ve zor çözünen bitki besin maddelerini şelatlayarak bitkiye taşımaya
destek olur.
✓ Bitkilerin tüm yaşam fonksiyonları için gerekli enerjiyi sağlar.
✓ Toprağın ﬁziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin optimum olmasını sağlar.
✓ Topraklarda bitki kök bölgesinde havalanma(atmosferden toprağa oksijen girişi, topraktan
karbondioksit çıkışı) iyi olacağından bitki gelişimi ve köklenmeyi teşvik eder.
✓ Toprak yapısını düzenlemesi toprakta su ve bitki besin maddelerinin tutunmasını sağlar.
Toprağın daha çabuk tava gelmesine, sürümün ve dikimin daha rahat olmasını sağlar.
✓ Bitkilere düzenli azot sağlar. Alımını ve taşımını düzenler.
✓ Toprakta bulunan mineral besin maddelerini bitkinin hızlı bir şekilde almasına yardımcı olur.
✓ Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini arttırır.
✓ Toprağın ﬁziksel özelliklerini iyileştirip,mikroorganizmaların optimal yaşama ortamını
hazırlar.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-250 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-3 lt arası kullanılabilir.

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt

KÖKTEN
UYGULAMA

NİMBUS ORGANİK
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Organik Madde

%15

Organik Karbon

%10

Toplam Azot (N)

%3

Organic Matter

AÇIKLAMA
✓ Bitkilerin ve toprağın organik yapısını düzenler.
✓ Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini arttırır
✓ Toprakta bulunan zararlı mikroorganizmaları uzaklaştırıp, yararlı milkroorganizmaları besleyerek
optimal yaşam ortamını hazırlayıp verim ve kaliteyi arttırır.
✓ İçindeki organik maddeler sayesinde bitkinin dış etmenlerden etkilenmeden vejetatif ve generatif
gelişimini düzenlemesine yardımcı olur.
✓ Toprağın ﬁziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin optimum olmasını sağlar.
✓ Bitkinin toprakta bulunan mineral besin maddelerini hızlı bir şekilde almasını sağlar.
✓ Kullanıldığında toprakta yeni oluşan humin maddelerin siyaha varan koyu renkli oluşu, güneş
ışınlarını daha iyi absorbe etmelerini ve bu suretle içinde bulundukları toprakların daha çabuk ve
daha iyi ısınmasını sağlayarak bitki kök gelişimini ve toprakta kimyasal reaksiyonları arttır.
✓ Toprakta bağlı bulunan ve toprakta zor çözünen bitki besin maddelerini şelatlayarak bitkiye taşır.
✓ Bitkilerin tüm yaşam fonksiyonları için gerekli enerjiyi sağlar.
✓ Topraklarda bitki kök bölgesinde havalanma(atmosferden toprağa oksijen girişi,topraktan
karbondioksit çıkışı) iyi olucağından bitki gelişimi ve köklenmeyi teşvik eder.
✓ Toprak yapısının düzenlenmesini, su ve bitki besin maddelerinin toprakta tutunmasını sağlar.
Toprağın daha çabuk tava gelmesine, sürümün ve dikimin daha rahat olmasını destekler.
✓ Bitkilere düzenli Azot sağlar. Alımını ve taşımını düzenler.
5 lt

1 lt

3

10 lt

20 lt

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1,5-2,5 kg ara ile 2 uygulama yapılmalıdır.

Organomineral Gübreler
✓ OrgAPEX-NK
✓ Micronex Combi
✓ Tork-K15
✓ 2000Agri POTANİA-NK
✓ 2000 Agri BOLBOR

KÖKTEN
UYGULAMA

OrgAPEX-NK
Garanti Edilen İçerik

w/w

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Üre Azotu (NH²-N)
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
pH Aralığı

%25
%10
%1,2
%8,1
% 0,7
%9
4,6-6,6

Organic Matter

AÇIKLAMA
✓ İçerdiği yüksek miktardaki bitki besin elementleri ve organik maddelerden
dolayı bitki için ideal besin kaynağıdır.
✓ Bitkilerin ve toprağın organik yapısını düzenlemeye yardımcı olarak, bitkinin
organik madde ihtiyacını giderir.
✓ İçinde barındırdığı yüksek organik maddeden dolayı bitkide oluşabilecek azot,
potasyum eksikliğini karşılamaya yardımcı olur.
✓ Toprakta bitki kök bölgesinde havalanma (atmosferden toprağa oksijen girişi,
topraktan karbondioksit çıkışı) iyi olucağından bitki gelişimi ve köklenmeyi
teşvik eder.
✓ Toprak yapısını düzenlemeye yardımcı olarak, bitkinin su ve besinleri daha
rahat almasını sağlar.
✓ Meyvelerin ve bitkinin büyümesini teşvik eder.
✓ Meyvede renk pigmentlerinin oluşumunu ve salgılanmasını kontrol ederek
kaliteyi arttırmaya yardımcı olur.
✓ Meyvenin parlaklığını, albenisini ve raf ömrünü arttırmaya yardımcı olur.
✓ Bitkilere düzenli azot alımını ve taşımını düzenlemeye yardımcı olur.
✓ Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gelişiminin sağlıklı olmasını destekler.
5 lt

4

20 lt

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2-3 lt arası kullanılabilir.

KÖKTEN
UYGULAMA

MİCRONEX COMBİ
Garanti Edilen İçerik

w/w

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Amonyum Azotu (NH₄-N)
Üre Azotu (NH²-N)
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Suda Çözünür Bor(B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan(Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
pH Aralığı

%35
%7
%1
%1
%3,5
%1,5
%5
%0,2
%0,4
%0,3
% 0,3
3-5

Organic Matter

AÇIKLAMA
✓ İçerdiği yüksek miktardaki bitki besin elementleri ve organik maddelerden
dolayı bitki için ideal besin kaynağıdır.
✓ Bitkilerin ve toprağın organik yapısını düzenlemeye yardımcı olarak, organik
madde ihtiyacını giderir.
✓ İçinde barındırdığı yüksek organik maddeden dolayı bitkide oluşabilecek
azot, potasyum eksikliğini karşılamaya yardımcı olur.
✓ Toprakta bitki kök bölgesinde havalanma (atmosferden toprağa oksijen
girişi, topraktan karbondioksit çıkışı) iyi olucağından bitki gelişimi ve
köklenmeyi teşvik eder.
✓ Toprak yapısını düzenlemeye yardımcı olarak, bitkinin su ve besinleri daha
rahat almasını sağlar.
✓ Meyvelerin ve bitkinin büyümesini teşvik eder.
✓ Meyvede renk pigmentlerinin oluşumunu ve salgılanmasını kontrol ederek
kaliteyi arttırmaya yardımcı olur.
✓ Meyvenin parlaklığını, albenisini ve raf ömrünü arttırmaya yardımcı olur.
✓ Bitkilere düzenli azot alımını ve taşımını düzenlemeye yardımcı olur.
✓ Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gelişiminin sağlıklı olmasını destekler.
✓ Yüksek oranda iz elementler, organik madde ile birlikte, bitkiye çok hızlı bir
şekilde taşınır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2-3 lt arası kullanılabilir.

5 lt

20 lt

5

KÖKTEN
UYGULAMA

TORK K15
Garanti Edilen İçerik

w/w

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Amonyum Azotu (NH₄-N)
Üre Azotu (NH²-N)
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

%25
%6
%2,8
%2
%1
%0,2
%15
%0,5
%0,5
%1

Organic Matter

AÇIKLAMA
✓ İçerdiği yüksek miktardaki bitki besin elementleri ve organik maddelerden
dolayı bitki için ideal besin kaynağıdır.
✓ Bitkilerin ve toprağın organik yapısını düzenlemeye yardımcı olarak, organik
madde ihtiyacını giderir.
✓ İçinde barındırdığı yüksek organik maddeden dolayı bitkide oluşabilecek
azot, potasyum eksikliğini karşılamaya yardımcı olur.
✓ Toprakta bitki kök bölgesinde havalanma (atmosferden toprağa oksijen
girişi, topraktan karbondioksit çıkışı) iyi olucağından bitki gelişimi ve
köklenmeyi teşvik eder.
✓ Toprak yapısını düzenlemeye yardımcı olarak, bitkinin su ve besinleri daha
rahat almasını sağlar.
✓ Meyvelerin ve bitkinin büyümesini teşvik eder.
✓ Meyvede renk pigmentlerinin oluşumunu ve salgılanmasını kontrol ederek
kaliteyi arttırmaya yardımcı olur.
✓ Meyvenin parlaklığını, albenisini ve raf ömrünü arttırmaya yardımcı olur.
✓ Bitkilere düzenli azot alımını ve taşımını düzenlemeye yardımcı olur.
✓ Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gelişiminin sağlıklı olmasını destekler.
✓ Yüksek oranda iz elementler, organik madde ile birlikte, bitkiye çok hızlı bir
şekilde taşınır.

10 Kg.

6

20 Kg.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2-4 kg arası kullanılabilir

YAPRAKTAN
UYGULAMA

2000Agri POTANİA-NK
Garanti Edilen İçerik

w/w

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Amonyum Azotu (NH₄-N)
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

%27
%6
%4,7
%1
%0,3
%20
%2
%1
%0,5

KÖKTEN
UYGULAMA

Organic Matter

AÇIKLAMA
✓ İçerdiği yüksek miktardaki bitki besin elementleri ve organik
maddelerden dolayı bitki için ideal besin kaynağıdır.
✓ Bitkilerin ve toprağın organik yapısını düzenlemeye yardımcı olarak,
organik madde ihtiyacını giderir.
✓ İçinde barındırdığı yüksek organik maddeden dolayı bitkide oluşabilecek
azot, potasyum eksikliğini karşılamaya yardımcı olur.
✓ Toprakta bitki kök bölgesinde havalanma (atmosferden toprağa oksijen
girişi, topraktan karbondioksit çıkışı) iyi olucağından bitki gelişimi ve
köklenmeyi teşvik eder.
✓ Toprak yapısını düzenlemeye yardımcı olarak, bitkinin su ve besinleri daha
rahat almasını sağlar.
✓ Meyvelerin ve bitkinin büyümesini teşvik eder.
✓ Meyvede renk pigmentlerinin oluşumunu ve salgılanmasını kontrol
ederek kaliteyi arttırmaya yardımcı olur.
✓ Meyvenin parlaklığını, albenisini ve raf ömrünü arttırmaya yardımcı olur.
✓ Bitkilere düzenli azot alımını ve taşımını düzenlemeye yardımcı olur.
✓ Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gelişiminin sağlıklı olmasını destekler.
✓ Yüksek oranda iz elementler, organik madde ile birlikte, bitkiye çok hızlı
bir şekilde taşınır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması;100 lt suya 200-250 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2-4 kg arası kullanılabilir

7

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

2000 Agri BOLBOR
Garanti Edilen İçerik

w/w

Organik Madde
Organik Azot
Suda Çözünür Bor (B)
Serbest Aminoasitler
pH Aralığı

%30
%3
%8
%3
7.3–9.3

Aminoacides

Organic Matter

AÇIKLAMA
✓ Bu bor kompleksi organik bir molekül içerir ve ürünün hem yapraktan uygulama
hem de gübreleme için mükemmel homojen dağılımını sağlayan sıvı bir
formülasyona sahiptir.
✓ Bu formülasyon ile bor kullanımıyla ilişkili ﬁtotoksisite riski büyük ölçüde azaltılır.
✓ 2000Agri BOLBOR, bitkideki bor noksanlığını veya ihtiyacını karşılayan bir
üründür.
✓ 2000Agri BOLBOR yapısı ve şelatı sayesinde bitki tarafından kolaylıkla emilir ve
bitki içerisinde taşınması daha kolaydır.
✓ Meyvenin çatlamasını ve meyvede leke oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
✓ Polen oluşumunu teşvik eder.
✓ İçerisindeki aminoasitler bitki bünyesine kolaylıkla alınır ve bitki içerisinde
kolaylıkla taşınır.
✓ Bitkinin büyüme noktalarında (meristem dokusu) gerilemeyi engellemeye
yardımcı olur.
✓ Karbonhidrat metabolizmasını ve nükleik asit sentezini destekler.
✓ Daha iyi meyve tutumu ve boncuklanmanın önlenmesini destekler
✓ Şeker pancarında "kalp çürüklüğünün" önlenmesi ve tedavisine yardımcı olur.
✓ Kereviz kenarlarının çatlamasını önlemeye yardımcı olur.
✓ Zeytin ağaçlarının meyve tutumunu arttırmasını destekler.
✓ Lahana, turp, kuşkonmaz, ayçiçeği, yonca, tohum, sert çekirdekli meyveler, tütün
ve pamuktaki yüksek bor ihtiyacını karşılar.
5 lt

1 lt

8

10 lt

20 lt

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 100-150 cc
✓ Damla sulama uygulamalaması; 1000 m’ye 1-2 lt arası kullanılabilir.

Özel Gübreler
✓ Genesis L26
✓ Noabses
✓ Nimbus 52
✓ Trans-Pol
✓ Ratoon 15
✓ Maxiforte
✓ Fullbass 69

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

GENESİS L 26
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)

%9

Nitrat Azotu (NO³-N)

%2

Üre Azotu (NH²-N)

%7

Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P²O₅)

%10

Suda Çözünür Potasyum Oksit(K²O)

%6

AÇIKLAMA
✓ Bitkide azot, fosfor, potasyum ihtiyacını giderir.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Vejetatif gelişimi teşvik ederek, tomurcuğun patlamasını ve aynı zamanda
gelişmesini sağlamaya yardımcı olur.
✓ Uyuyan tomurcukların çiçeğe dönüşmesini teşvik eder.
✓ Tomurcuktan sonra veya tomurcuk olmadan meyvelerin gelişiminin
hızlanmasına yardımcı olur.
✓ Damlama sulama sistemi ile uygulamasında bitki besin maddelerinin alımına
yardımcı olur.
✓ Bitkinin daha sağlıklı, daha taze ve dinç kalmasına yardımcı olur
✓ Çiçeklerin ve meyvelerin bitki üzerinde kalmasına, dökülmemesine
yardımcı olur.
✓ Generatif gelişimi teşvik eder.
✓ Meyvelerin hızlı büyümesine yardımcı olur.
✓ Oluşan meyvelerin boyuna uzamasına yardımcı olur..
✓ Meyvelerin çatlamamasına yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
1 lt

9

5 lt

10 lt

20 lt

✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-250 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 lt arası kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

NOABSES
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)

%18

Nitrat Azotu (NO³-N)

%3,8

Üre Azotu (NH²-N)

%14,2

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)

%5

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%1

AÇIKLAMA
✓ Yüksek miktarda azot, potasyum ve çinko içerir.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Damlama sulama sistemi ile uygulamasında bitki besin maddelerinin alımına
yardımcı olur.
✓ Bitkinin daha sağlıklı,daha taze ve dinç kalmasına yardımcı olur.
✓ Vejetatif gelişimi teşvik ederek, tomurcuğun patlamasını ve aynı zamanda
gelişmesini sağlamaya yardımcı olur.
✓ Çiçeklerin ve meyvelerin bitki üzerinde kalmasına,dökülmemesine yardımcı olur.
✓ Generatif gelişimi teşvik eder.
✓ Meyvelerin hızlı büyümesine yardımcı olur.
✓ Azot - potasyum dengesi ve içeriğinden dolayı bitkide azot dönüşümünün ve
terlemenin (Stoma açılıp-kapanması) hızlanmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur.
✓ Herhangi bir ﬁzyolojik stresten dolayı (ani nem ve sıcaklık değişimi, aşırı nem v.b)
oluşabilecek simptomları çok hızlı gidermeye yardımcı olur.
✓ Meyve gelişimini hızlandırmaya yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-250 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 lt arası kullanılabilir.

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt

10

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

NİMBUS 52
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Amonyum Azotu (NH₄-N)
Üre Azotu (NH²-N)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P²O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

%25
%4,5
%1,5
%19
%10
%15
%0,2
%0,1
%1

AÇIKLAMA
✓ Bitkide azot, fosfor, potasyum ve iz element ihtiyacını giderir.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Azot ihtiyacı yüksek bitkilerde stresin giderilmesini destekler.
✓ Vejetatif gelişimi teşvik ettiğinden sürgün ve çiçeklerin gelişimine yardımcı
olur.
✓ Çiçeklerin ve meyvelerin bitki üzerinde kalmasına, dökülmemesine yardımcı
olur.
✓ Damlama sulama sistemi ile uygulamasında bitki besin maddelerinin
alımına yardımcı olur.
✓ Kökleri yüzeyde olan bitkilerde kökün tabana doğru büyümesini sağlamaya
yardımcı olur
✓ Meyve gelişimini hızlandırmaya yardımcı olur.
✓ Bitkinin daha sağlıklı, daha taze ve dinç kalmasına yardımcı olur.
✓ Boyuna uzayan (hıyar, kabak vb.) meyvelerin daha hızlı büyümesini destekler.

1 KG.

11

2,5 KG.

10 KG.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 150-200 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 kg arası kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

TRANS-POL
Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P²O₅)

%30

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)

%13

Suda Çözünür Bor (B)

%3

Suda Çözünür Molibden (Mo)

%2,5

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%0,5

AÇIKLAMA
✓ Bitkide fosfor, potasyum ve iz element ihtiyacını giderir.
✓ Damlama sulama sistemi ile uygulamasında bitki besin maddelerinin
alımına yardımcı olur.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Bitkide çiçeklenmeyi teşvik eder ve çiçek saplarının uzamasını destekler.
✓ Çiçeklenme, polen oluşumu ve fonksiyonunun artışını sağlamaya
yardımcı olur..
✓ Yanal büyümeyi teşvik ederek çiçek sayısının arttırılmasını destekler
✓ Tomurcuğun patlamasını ve aynı zamanda gelişmesini sağlamaya
yardımcı olur.
✓ Bitki gelişiminin ilk dönemlerinde kullanımı bitkinin boğum aralarını
kısaltır, bitkinin köklenmesine yardımcı olur.
✓ Bitkinin çiçek hazırlığında ve oluşumunda yardımcı olur.
✓ Azot taşınımı ve dönüşümünü düzenlemeyi destekler.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 100-150 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 kg arası kullanılabilir.

1 KG.

2,5 KG.

10 KG.
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KÖKTEN
UYGULAMA

RATOON 15
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Amonyum Azotu (NH₄-N)
Üre Azotu (NH²-N)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P²O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

%14
%7,3
%4,2
%2,5
%18
%24
% 0,2
%1

AÇIKLAMA
✓ Bitkide azot, fosfor, potasyum ve iz element ihtiyacını giderir.
✓ Damlama sulama sistemi ile uygulamasında bitki besin maddelerinin alımına
yardımcı olur.
✓ Damla sulama sistemi ile uygulanabilir.
✓ Yanal büyümeyi teşvik ederek çiçek sayısının arttırılmasını destekler
✓ Bitki gelişiminin ilk dönemlerinde kullanımı bitkinin boğum aralarını kısaltır,
bitkinin köklenmesine yardımcı olur.
✓ Bitkilerin ﬁde-ﬁdan döneminin sorunsuz ve hızlı geçmesini sağlar.
✓ Malçlama yapılan yerde kökün tabana doğru büyümesini teşvik eder.
✓ Vejetatif ve generatif gelişime destek olur. (Meyve gelişimi)
✓ Çiçeklenmeyi teşvik eder.
✓ Bitkinin vejetatif aksamının çok hızlı gelişmesini dengeler ve yavaşlatmaya
yardımcı olur.

1 KG.

13

2,5 KG.

10 KG.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m2’ye 2,5 kg kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA

MAXİFORTE

KÖKTEN
UYGULAMA

Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Üre Azotu (NH²-N)
Amonyum Azotu (NH₄-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P²O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 14
% 6,5
% 5,5
%2
%7
% 21
%2
% 0,2
% 0,5
% 0,2

AÇIKLAMA
✓ Bitkide azot, fosfor, potasyum ve iz element ihtiyacını giderir.
✓ Damlama sulama sistemi ile uygulamasında bitki besin maddelerinin alımına
yardımcı olur.
✓ Yanal büyümeyi teşvik ederek çiçek sayısının arttırılmasını destekler
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Bitkinin köklenmesine yardımcı olur
✓ Meyve büyümesini (Çok sayıda meyve aynı anda) hızlandırmayı teşvik eder.
✓ Meyvelerde kalibrasyon, briks, renk ve raf ömrüne olumlu yönde etki ederek
genel anlamda meyve kalitesini arttırarak meyvenin pazar değerini yükseltir.
✓ Bitkinin genel besin ihtiyacını karşılar.
✓ Bitkinin yorulmasını önlemeye, daha dinç kalmasına yardımcı olur.
✓ Meyve ağaçlarında bir yıl sonrası için bitkiyi güçlendirmeye yardımcı olur.
✓ Vejetatif kısımda ve meyvede oluşabilecek renk problemlerini giderilmeye çalışır.
✓ Renk pigmentlerinin salgılanmasını düzenlermeye yardımcı olur.
✓ Meyvenin daha lezzetli olmasına yardımcı olur.
✓ Çok sayıda çiçeklerin aynı anda açmasını ve döllenmesini sağlamaya yardımcı
olur.
✓ Bitkide protein sentezini hızlandırmaya destek olur
✓ Soğuk dönemde karbonhidrat birikimini önler böylece bitkide düzenli ve homojen
meyve gelişimine yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-300 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 kg arası kullanılabilir.

1 KG.

2,5 KG.

10 KG.
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YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

FULLBASS 69
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)

%9

Nitrat Azotu (NO³-N)

%7

Amonyum Azotu (NH₄-N)

%1

Üre Azotu (NH²-N)

%1

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P²O₅)

%18

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)

%42

AÇIKLAMA
✓ Bitkide azot, fosfor, potasyum ve iz element ihtiyacını giderir.
✓ Damlama sulama sistemi ile uygulamasında bitki besin maddelerinin
alımına yardımcı olur.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Yanal büyümeyi teşvik ederek çiçek sayısının arttırılmasını destekler
✓ Bitki gelişiminin ilk dönemlerinde kullanımı bitkinin boğum aralarını kısaltır,
bitkinin köklenmesine yardımcı olur.
✓ Bitkiye verilen besinlerin etkinliğini güçlendirir, onları hızlı bir şekilde
taşımaya yardımcı olur.
✓ Bitkinin vejetatif aksamının çok hızlı gelişmesini dengeler ve yavaşlatmaya
yardımcı olur.
✓ Meyve gelişimini hızlandırmaya yardımcı olur.
✓ Bitkide stomaların açılıp kapanmasını düzenleyerek hava değişiminden
etkilenmesini önlemeye yardımcı olur.
✓ Çiçek-polen sayısını ve kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
1 KG.

15

2,5 KG.

10 KG.

✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-250 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m²’ye 1-2 kg arası kullanılabilir.

İz Elementler
✓ Promax Combi
✓ Special Profer 6
✓ 2000Agri Fulmaks
✓ Prolium
✓ Glukomix Mn-Fe
✓ Supkor-Cu

YAPRAKTAN
UYGULAMA

PROMAX COMBİ

KÖKTEN
UYGULAMA

Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
(Tamamı EDTA şelatlanmıştır.)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 1,5
% 0,5
%6
%3
% 0,1
%5

EDTA şelatının stabil olduğu pH Aralıkları: (Cu) için 3-8

AÇIKLAMA
✓ Promax Combi, B, Cu, Mn, Zn, Mo ve Fe'den oluşur. Hem toprak
(sulamalı) hem de yapraktan (püskürtücülerle) uygulamalar için uygundur.
✓ İz elementlerin bitkide noksanlığı durumunda ortaya çıkan olumsuz
koşulları (çiçek atması, kalitesiz meyve oluşumu, metabolic, kloroz vb)
giderir.
✓ Yapraktan her zaman uygulanabilir.
✓ Bitkinin ihtiyacı olan yüksek oranda iz element içerir.
✓ Yüksek kaliteli hammaddelerden oluşur.
✓ Bitki mikro besin eksikliklerini önler, eksiklik belirtilerini giderir.
✓ Pestisitler ve bitki gelişim düzenleyicileri ile kolayca karıştırılabilir.
✓ Her türlü bahçe, sera ve tarla bitkileri için idealdir ve herhangi bir soruna
neden olmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
1 KG.

16

10 KG.

✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 100-150 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 0,25-1 kg arası kullanılabilir.

KÖKTEN
UYGULAMA

SPECIAL

PROFER 6
Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Demir (Fe)

%6

EDDHA İle şelatlı Demir (Fe)

%6

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı 3-10

AÇIKLAMA
✓ Bitkilerde protein oluşumunu hızlandırır.
✓ EDDHA şelatı ile bitkinin ihtiyacı olan pozitif yüklü katyonları negatif
yüklü bir molekülle kapatır.
✓ Geniş pH aralığı sayesinde kullanımı kolaydır.
✓ Bitkilerde yüksek verim ve meyve oluşumunu teşvik eder.
✓ Kloroﬁl üretiminde oksijen taşınmasını sağlar.
✓ Yaprak rengini koyulaştırır ve güneş enerjisinden daha fazla
yararlanılmasını sağlar.
✓ Yaprak kalınlığını artırır, besin emilimini destekler ve verimin artmasına
yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 0,2-1 kg arası kullanılabilir.
1 KG.

17

YAPRAKTAN
UYGULAMA

2000Agri

KÖKTEN
UYGULAMA

FULMAKS
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Üre Azotu (NH²-N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit(MgO)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

%15
%1
%14
%5
%6
%0,2
%2
%4
%4

AÇIKLAMA
✓ FULMAKS, magnezyum ve mikro besinlerle zenginleştirilmiş yüksek azot
içeriğine sahip bir formülasyondur,
✓ Bitkinin vegetatif büyüme dönemi ve meyve büyüme döneminde azot eksikliğini
gidermek amacı ile hazırlanmış özel bir karışımdır.
✓ Bitkinin aşırı sıcaktan oluşan stresten dolayı oluşan azot eksikliğini hızlı gideren
ve bu sayede meyve büyümesini hızlandırmaya yardımcı olan özel bir üründür.
✓ Manganez, çinko, bor ve demir eksikliklerine duyarlı mahsullerde bitkisel
büyümeyi uyarmayı destekler ve beslenme bozukluklarını önlemeye yardımcı olur
✓ Bitkisel gelişimi iyileştirmeye çalışır.
✓ Bitki tarafından kök ve yapraktan çok yüksek hızda emilmesine ve
nakledilmesine yardımcı olur.
✓ Bitkinin soğuğa ve sıcağa karşı direncini artırmaya yardımcı olur.
✓ Bitkinin koyu yeşil renk almasını sağlar. Fotosentesi teşvik ederek kloriﬁl
oluşumunu hızlandırır. Bitkinin sağlıklı olmasını sağlar.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
1 KG.

18

2,5 KG.

10 KG.

✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 150-250 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 kg arası kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA

PROLIUM

KÖKTEN
UYGULAMA

CuMnZn

Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Bakıt (Cu)

%5

Suda Çözünür Mangan (Mn)

%1

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%1

AÇIKLAMA
✓ Prolium bakır, çinko, mangan ve taşıyıcı maddelerden oluşan özel bir
karışımdır.
✓ Bitkilerin bakır (Cu) ihtiyacını giderir
✓ Bakır verildiğinde bitkide oluşacak çinko ve mangan ihtiyacını giderirerek
bitkinin direncini arttırmaya yardımcı olur.
✓ Her dönemde kullanılabilir.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir
✓ İçeriği sayesinde enzim sentezlenmesi, polen canlılığı ve dış etmenlere karşı
bitkinin doğal savunmasını arttırmaya yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-300 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-3 lt arası kullanılabilir.
(Bakır ihtiyacına veya hastalık seyri ve çeşidine göre dozaj ayarlanır)
1 lt

5 lt

10 lt

20 lt

19

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

GLUKOMIX Mn-Fe
Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Demir (Fe)

% 2,5

Suda Çözünür Mangan (Mn)

% 3,5

AÇIKLAMA
✓ Birbirinin antagonisti olan mangan ve demir özel bir karışım sayesinde
birleştirilmiştir.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir
✓ Yüksek pH’lı, kireçli topraklarda bile bitki tarafından kolay alınır.
✓ Mangan-Demir dengesi sayesinde iki elementin de eksikliği aynı anda
giderilir.
✓ Mangan-Demir eksikliğinde oluşabilecek (kloroz) sararmalar, nekrozlar hızlı
bir şekilde giderilirmesine yardımcı olur.
✓ Meyvelerde oluşacak renk açıklıklarının giderilmesine yardımcı olur.
✓ Parlak meyve kabuğu oluşumunuda destekler.
✓ Mangan ve demir eksikliğinden dolayı yavaşlayan bitki gelişiminin
hızlanmasınada yardımcı olunur.
✓ Mangan bitkide katalizör görevi görür, dolayısı ile eksikliği durumunda
bitkinin enzimatik fonksiyonları yavaşlar. Demir miktarı artar ve ﬁtotoksiteye
sebep olabilir. Tersi de doğrudur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
1 lt

20

5 lt

10 lt

20 lt

✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-250 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 lt arası kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

SupKor-Cu
Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Bakır (Cu)

%3

AÇIKLAMA
✓ Bakır içeren özel karışımdır.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir
✓ Bitkilerin bakır (Cu) ihtiyacını giderir
✓ İçeriği sayesinde enzim sentezlenmesi ve dış etmenlere karşı bitkinin doğal
savunmasını arttırmaya yardımcı olur.
✓ Bitkinin her dönemde kullanılabilir.
✓ Normal dozunda uygulandığında bitkilerde soğuk havalarda bakırın
oluşturabileceği ﬁtotoksiteyi yapmaz.
✓ Bitkilerin iletişim demetlerinin sağlıklı olmasına yardımcı olur.
✓ Virüs bulaşmalarını ve yayılmalarını önlemeye yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 150-250 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 lt arası kullanılabilir.

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt

21

gelecek, tohumla başlar

Yaprak Gübreleri
✓ 2000Agri Petafert (5-5-30+ (60 SO³)
✓ 2000Agri Petafert (23-5-5+ (2 MgO)+(21 SO³)+ME
✓ 2000Agri Petafert (9-30-7+ (32 SO³)+ME
✓ Vejetol (29-5-10)+ME
✓ Vejetol (18-18-18)+ME
✓ Vejetol (10-42-10)+ME
✓ Vejetol (10-5-40)+ME

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

2000Agri PETAFERT
5-5-30+ (60 SO3)

Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Üre Azotu (NH²-N)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P²O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Toplam Kükürt Trioksit (SO³)

%5
%3
%2
%5
%30
%60

AÇIKLAMA
✓ NPK olarak yüksek potasyum içeriği ile potasyum ihtiyacını hızlı bir şekilde
karşılar.
✓ 0,2-0,4 mikron çapında ve yüksek oranda kükürt içerir.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir
✓ İçindeki kükürt her toprak koşulunda ve hava şartlarında bitki tarafından
(24 saat içerisinde) tamamen alınması ve taşınabilmesine yardımcı olur.
✓ Bitkinin kök ve vejetatif gelişimini düzenlemeye yardımcı olur.
✓ İçerisindeki 0,2-0,4 mikron çapındaki kükürt sayesinde yüksek pH’lı ve kireçli
topraklarda pH’ı düşürür.
✓ Aşırı kireçli ve yüksek pH’lı topraklarda bitki tarafından alınması zor olan
elementlerin alınımı ve taşınımına yardımcı olur.
✓ Soğuk dönemlerde bitkilerde protein sentezi düşer ve karbonhidrat sentezi
artar, böylece sararmalar başlar. Bu ürün aminoasit ve bitki hormonlarının
yapısına hızlı bir şekilde girerek Protein sentezini hızlandırmaya yardımcı olur.
✓ Bitkide organik yapıya dahil olarak verim artışı ve kaliteyi teşvik eder.
✓ Meyve renklenmesini hızlandırmaya, meyvenin ağırlığının arttırılmasına
yardımcı olur.

1 KG.

22

2,5 KG.

10 KG.

15 KG.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-250 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2-4 kg arası kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA

2000Agri PETAFERT

KÖKTEN
UYGULAMA

23-5-5+ (2 MgO)+(21 SO3) +ME
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)
nitrat Azotu (NO³-N)
Amonyum Azotu (NH₄-N)
Üre Azotu(NH²-N)
suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P²O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
Toplam Kükürt Trioksit (SO³)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

%23
%7,5
%7
%8,5
%5
%5
%2
%21
%0,1
%0,2
%0,3
%0,2

AÇIKLAMA
✓ Yüksek oranda azot ve kükürt sayesinde bitkide vejetatif gelişimi ve buna bağlı
diğer yapıların gelişimini hızlandırmaya yardımcı olur.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir
✓ Özellikle azot kaybının yüksek olduğu topraklarda bitki tarafından alınması zor
olan elementlerin alınımını ve taşınımına yardımcı olur.
✓ Bitkinin azot ihtiyacını karşılarken hızlı bir şekilde iz element ihtiyacı da
karşılanmalıdır. Bunun için hem karışım içinde iz element vardır hem de kükürt
sayesinde toprak hızlı bir şekilde iz elementi almış olur.
✓ Özellikle azot ihtiyacının yüksek olduğu bitkilerde, azot’un yıkandığı kumsal
topraklarda magnezyum ihtiyacı da yüksek olacağından magnezyum ihtiyacı da
giderilecektir.
✓ Bitkide organik yapıya dahil olarak verim artışı ve kaliteyi teşvik eder.
✓ Meyvenin hızlı büyümesini düzenlemeye yardımcı olur.
✓ Bitkinin hava değişimlerinden etkilenmesini azaltmaya çalışır.
✓ Aşırı nemli topraklarda sararmaları gidermeye yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-250 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2-4 kg arası kullanılabilir.

1 KG.

2,5 KG.

10 KG.

15 KG.
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YAPRAKTAN
UYGULAMA

2000Agri PETAFERT

KÖKTEN
UYGULAMA

9-30-7+ (32 SO3)+ME

Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Amonyum Azotu (NH₄-N)
Üre Azotu(NH²-N)
suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P²O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Toplam Kükürt Trioksit (SO³)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

%9
%2
% 4,5
%2,5
%30
%7
%32
% 0,1
% 0,1
% 0,15
% 0,2

AÇIKLAMA
✓ Bitkide özellikle gelişimin hızlı olduğu ve çiçeklenme öncesi dönemde
kullanılan, bitkinin fosfor, azot ve potasyum ihtiyacını karşılayan üründür.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ İçerisindeki 0,2-0,4 mikron çapında ve çok hızlı bir şekilde bitki tarafından
alınan kükürt sayesinde topraklarda pH’ı düşürür, gelişimin yoğun olduğu
dönemde mikro elementlerin bitki tarafından alınımını sağlar.
✓ Bitkide aşırı boylanma olmamasını ve düzenli gelişmesini destekler.
✓ Fosfor alımının zor olduğu toprak koşullarında çok hızlı bir şekilde alınmasına
ve taşınmasına yardımcı olur..
✓ Bitkide çiçeklenme sayısı ve homojeniteyi arttırmayı destekler.
✓ Bitkiye enerji sağladığı için polen oluşumu ve döllenme sayısını arttırmaya
yardımcı olur.
✓ Kök gelişimini ve fonksiyonunu düzenlemeyi destekler.
✓ Bitkide sararmaları önlemeye yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
1 KG.

24

2,5 KG.

10 KG.

15 KG.

✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-250 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2-4 kg arası kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA

VEJETOL
YAPRAK GÜBRESİ SERİSİ

VEJETOL
29-5-10+ME

NH2-N
ÜRE

NO3-N
NİTRAT

NH4-N
AMONYUM

KÖKTEN
UYGULAMA

P2O5

K2O

Mn

B

Cu

Mo

pH

2,7

0,5

0,1

0,1

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

0,001

3,3

10

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

0,001

4,2

40

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

0,001

5,1

1

5

10

18-18-18+ME*

4

14

18

18

10-42-10+ME*

4

6

42

9

1

5

10-5-40+ME*

Zn

1

2,5

25,5

Fe

* Demir, Çinko, Manganez ve Bakırın tamamı EDTA ile şelatlanmıştır.
AÇIKLAMA
✓ Suda %100 erir.
✓ Bitki tarafından çok hızlı emilimi ve taşınımı yapılabir.
✓ Her dönemde ve her bitkiye kullanılır.
✓ Düşük doz kullanımında bile etkilidir.
✓ Asidik karakterlidir.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-250 gr
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2-4 kg arası kullanılabilir.

1 KG.

2,5 KG.

10 KG.

15 KG.
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Kimyasal Gübreler
✓ 2000 Zenith
✓ Gronzin L7
✓ Golden KaTeSe
✓ Prosﬁt-K50
✓ 2000Agri ULTRA-K30
✓ Microfos P54
✓ 2000Agri Duran
✓ Maxiend (10-7-17)+2MgO+ME
✓ Maxiend (12-9-13)+2MgO
✓ Calvin
✓ Cantone-B

Diğer Ürünler
✓ 2000 Octil
✓ 2000 CO-MUT

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

2000 ZENITH
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)

%5

Nitrat Azotu (NO³-N)

%5

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P²O₅)

%30

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%7

AÇIKLAMA
✓ Bitkinin çinko-fosfor ihtiyacını giderir.
✓ İçerisindeki çinkonun saﬂık derecesi çok yüksektir.
✓ Toprağın ve karışımın pH’ını asitleştirir.
✓ Çinko ve fosforun aynı anda ve orantılı verilmesinden dolayı ikisinin de eksiklikleri
oluşmaz ve bitkide verim artışı sağlamaya yardımcı olur.
✓ Bitkilerde çiçeklenmeyi teşvik eder ve çiçek saplarının uzamasını destekler.
✓ Çatal maça yapmasını destekler.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir
✓ Genel olarak bitkilerde hormon yapısına girerek bitkilerin büyümesini destekler,
hızlandırmaya yardımcı olur.
✓ Çiçek ve meyve sayısını, polen miktarını arttırmaya teşvik eder, bitkilerde büyüme
noktalarının hızlı gelişimini sağlamaya yardımcı olur.
✓ Bitkilerde oluşabilecek stresleri hızlı bir şekilde gidermeye yardımcı olur.
✓ Çinko bitkilerde enzim ve oksinlerin yapısına girerek aktive olmasını teşvik eder.
Böylece bitkinin büyüme ve döllenmesini düzenlemeye yardımcı olur.
✓ Fosfor, bitkinin kök gelişmesi, enerji taşınımı ve enzimlerin üretilmesi için
gereklidir. Çiçek-polen oluşumu ve gelişimine yardımcı olur.
✓ Çinko eksikliklerinin giderilmesinin dışında oksin üretimini teşvik eder ve böylece
hücrelerin büyümesine ve tohumların olgunlaşmasına yardımcı olur.

1 lt

26

5 lt

10 lt

20 lt

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 150 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-3 lt arası kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

GRONZIN L7
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)

%15

Amonyak Azotu(NH₄-N)

%1

Nitrat Azotu (NO³-N)

%3

Üre Azotu(NH²-N)

%11

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%7

Biüresi Düşüktür.

AÇIKLAMA
✓ Bitkinin çinko-azot ihtiyacını giderir.
✓ İçerisindeki çinkonun saﬂık derecesi çok yüksektir.
✓ Toprağın ve karışımın pH’ını asitleştirir.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Ot ilaçları ile karıştırılıp uygulanabilir.
✓ Bitkilerin enzim ve hormon yapılarına girerek kök gelişimi vejetatif gelişim, çiçek
ve meyve gelişimini kontrol etmeye yardımcı olur.
✓ Bitkide oksin miktarı düştüğünde, oksin miktarının hızlı bir şekilde artmasına
yardımcı olur.
✓ Bitkilerde çiçek ve döllenme sayısını arttırmaya yardımcı olur. (Patates gibi
bitkilerde yumru sayısı)
✓ Çiçeksiz bitkilerde ise (yaprağı yenen) her dönemde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 150-200 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-3 lt arası kullanılabilir.

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt
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YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

GOLDEN KaTeSe
Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)

%25

Suda Çözünür Kükürttrioksit(SO³)

%42

AÇIKLAMA
✓ Bitkinin potasyum ve kükürt ihtiyacını giderir
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Vejetatif kısımda rengin koyulaşmasına destek olur.
✓ Meyve kabuk çapını genişletmeye yardımcı olur.
✓ Meyve kabuk parlaklığını arttırmayı destekler.
✓ Topraktaki EC’yi arttırarak, meyvenin çok hızlı renk dönüşümüne ve
kızarmasına yardımcı olur.
✓ Olgunlaşmayı hızlandırmaya yardımcı olur.
✓ Meyvenin büyümesinde ve renklenmede önemli rol oynar.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
5 lt

28

20 lt

✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 250-500 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2-3 lt arası kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

PROSFIT-K50
Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)

%20

AÇIKLAMA
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirmeyi destekler, bitkinin direncinin kuvvetli
olmasına yardımcı olur.
✓ Bitkilerin iletim demetlerinin sağlıklı olmasına yardımcı olur.
✓ Soğuk dönemde bitkinin soğuğa karşı direncinin artmasına yardımcı olur.
✓ İz elementlerle bağ yaparak alımını ve bitki de taşınımını hızlandırmaya yardımcı olur.
✓ İz element eksikliğinde oluşan kloroz ve nekrozları hızlı bir şekilde gidermeye çalışır.
✓ Çiçek oluşumunu teşvik eder, çiçek sayısı ve homojenitesini arttırmaya yardımcı olur
✓ Çiçek tomurcuklarının ve meyve gözlerinin homojen açılmasına (patlamasına)
yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-300 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 lt arası kullanılabilir.

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt
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YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

2000Agri ULTRA-K30
Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)

%30

AÇIKLAMA
✓ Bitkinin potasyum ihtiyacını çok hızlı bir şekilde giderir.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Bitkinin direncinin kuvvetli olmasına yardımcı olur.
✓ Hasattan sonra meyvenin yol dayanımının artmasını destekler
✓ Meyvenin erken olgunlaşmasına yardımcı olur.
✓ Meyvenin parlak ve albenili olmasını destekler
✓ Meyve büyümesini hızlandırmaya yardımcı olur.
✓ Meyvenin daha lezzetli olmasını destekler.
✓ Bitki dokularının sertleşmesine yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
1 lt

30

5 lt

10 lt

20 lt

✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-300 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 lt arası kullanılabilir.

KÖKTEN
UYGULAMA

2000 AGRI DURAN
Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P²O₅)

%9

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)

%9

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%0,4

AÇIKLAMA
✓ Fosfor-potasyum eksikliğini giderir.
✓ Asidik özellikte bir üründür.
✓ Suyun ve toprağın pH’ını düşürerek diğer bitki besinlerinin alımını ve taşınımını
destekler.
✓ Fosfor-potasyum sayesinde bitkide boğum aralarının düzenli büyümesini ve
aşırı boylanmasını önlemeye yardımcı olur.
✓ Bitkilerde her dönemde kullanılabilir.
✓ Damlama sulama sistemi ile uygulamasında bitki besin maddelerinin alınımına
yardımcı olur.
✓ Damla sulama sistemi ile uygulanabilir.
✓ Yanal büyümeyi teşvik ederek çiçek sayısının arttırılmasını destekler
✓ Bitki gelişiminin ilk dönemlerinde kullanımı bitkinin boğum aralarını kısaltır,
bitkinin köklenmesine yardımcı olur.
✓ Bitkilerin ﬁde-ﬁdan döneminin sorunsuz ve hızlı geçmesini sağlar.
✓ Çiçeklenmeyi teşvik eder.
✓ Bitkinin vejetatif aksamının çok hızlı gelişmesini dengeler ve yavaşlatmaya
yardımcı olur

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2,5-5 lt arası kullanılabilir.

5 lt

10 lt

20 lt
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KÖKTEN
UYGULAMA

MAXİEND 10-7-17+2 MgO+ME
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (NH₄-N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Üre Azotu (NH²-N)
Nötral Amonyum Sitrat ve
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P²O₅
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P²O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

%10
%3
%6
%1
%7
%7
%17
%2
%1
%1

AÇIKLAMA
✓ Bitkide azot, fosfor, potasyum ve izelement ihtiyacını giderir.
✓ Damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Bitki ve toprağın organik madde ihtiyacını gidermeye yardımcı olur.
✓ Meyve gelişimini hızlandırmaya yardımcı olur.
✓ Meyvenin ağırlığının artmasına destek olur.
✓ Meyvenin erken olgunlaşmasına yardımcı olur.
✓ Bitkinin genel olarak güçlü kalmasına yardımcı olur.
✓ Kök gelişimini ve organik madde ihtiyacını gidermeye yardımcı olur.
✓ Meyvenin hızlı bir şekilde renklenmesine yardımcı olur.
✓ Meyvenin kalitesini arttırmaya yardımcı olur.
✓ Meyvenin büyümesinde ve renklenmede önemli rol oynar.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
10 Kg.

32

20 Kg.

✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2,5-5 kg arası kullanılabilir.

KÖKTEN
UYGULAMA

MAXİEND 12-9-13+2 MgO
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (NH₄-N)
Nitrat Azotu (NO³-N)
Üre Azotu (NH²-N)
Nötral Amonyum Sitrat ve
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P²O₅)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P²O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)

%12
%2
%6
%4
%9
%9
%13
%2

AÇIKLAMA
✓ Bitkide azot, fosfor, potasyum ve magnezyum ihtiyacını giderir.
✓ Damla sulama sistemi ile her dönem uygulama yapılabilir.
✓ Bitkinin genel gelişimini düzenler.
✓ Çiçek, meyve ve vejetatif gelişimi hızlandırmaya yardımcı olur.
✓ Kök gelişimini ve organik madde ihtiyacını gidermeye yardımcı olur.
✓ Bitki ve toprağın organik madde ihtiyacını gidermeye yardımcı olur.
✓ NPK olarak dengeli ve organik maddelerce desteklenmiştir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 2,5-5 kg arası kullanılabilir.

10 Kg.

20 Kg.
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YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

CALVİN
Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)

%8

Nitrat Azotu (NO³-N)

%8

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (Cao)

%14

AÇIKLAMA
✓ Kalsiyum ve azot ihtiyacını ve eksikliklerini hızlı bir şekilde giderir.
✓ Bitkilerde oluşabilecek çiçek burnu çürüklüğü, uç solgunluğu ve kurumasını,
elma da oluşabilecek acıbenek gibi semptomları önlemeye yardımcı olur.
✓ İçerisindeki maddeler sayesinde kalsiyum alınımı ve taşınımının çok hızlı
olmasını destekler.
✓ Fizyolojik stresleri (aşırı nem ve kuraklık, ﬁtotoksite, aşırı tuz v.b.) çok hızlı bir
şekilde gidermeye yardımcı olur.
✓ Yapraktan ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılabilir.
✓ Bitkilerin meyvelerinin parlak ve albenili olmasına yardımcı olur.
✓ Meyveyi sertleştirir ve yumuşamasını önlemeye yardımcı olur.
✓ Bitkide aşırı amonyak birikimini önler
✓ Bitkiye enerji verir ve bitkinin zayıﬂamasını önlemeye yardımcı olur..
✓ Meyve, yumru ve tohumların sağlamlığını arttırır ve raf ömrünü uzatmaya
yardımcı olur.

1 lt

34

5 lt

10 lt

20 lt

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-300 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 lt arası kullanılabilir.

YAPRAKTAN
UYGULAMA
KÖKTEN
UYGULAMA

CANTONE B
Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)

%13

Suda Çözünür Bor (B)

%0,17

AÇIKLAMA
✓ Antagonis etki yapan kalsiyum ve bor biraraya gelmiştir.
✓ Kalsiyum kullanımı sonrası oluşacak bor eksikliğini giderir.
✓ Amin azotu sayesinde bitkilerin hızlı büyümesini önlemeye yardımcı olur.
✓ Azot kaynağı sayesinde yaprakta renk açılmalarını önlemeye yardımcı olur.
✓ Bitki dokularının dayanıklılığını arttırarak, bitkinin ve meyvenin direncini
arttırmaya yardımcı olur
✓ Çatlamalara karşı korumaya yardımcı olur.
✓ Hastalıklara karşı direnç sağlamaya yardımcı olur.
✓ Çiçek ve meyve tutumuna teşvik eder.
✓ Stres koşulları altında bitkide hormonal dengeyi düzenlemeye yardımcı olur.
✓ Ürün kalitesini arttırır ve raf ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
✓ Yapraklarda renk açılmalarını engellemeye yardımcı olur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 200-250 cc
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-2 lt arası kullanılabilir.

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt
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YAPRAKTAN
UYGULAMA

2000-OCTIL
TOPRAK VE BİTKİ REGÜLATÖRÜ
Yaprakların yüzeysel gerilimini azaltma kabiliyeti
nedeniyle, besinlerin bitki tarafından alınmasını
arttırmak suretiyle ürünü mükemmel bir iyileştirici
haline getiren bir polar solvent ile taşınan organik
asitten elde edilen bir üründür.

AÇIKLAMA
✓ Yayıcı-yapıştırıcı,
✓ pH düşürücü ve ayarlayıcı
✓ Besinlerin, elementlerin ve ilaçların etkisini, yayılımını ve alımını arttırıcı
✓ Yaprak altı ve üstünü temizleyici

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 50-100 cc

0,5 lt

36

1 lt

5 lt

YAPRAKTAN
UYGULAMA

2000 CO-MUT
SÜPER DÜZENLEYİCİ
pH Düzenleyici, homojen karışım sağlayıcı,
penetrasyon arttırıcı, yayıcı ve yapıştırıcı.

AÇIKLAMA
✓ Yayıcı - yapıştırıcı
✓ pH düşürücü ve ayarlayıcısı
✓ İlaç ve gübrelerin karışımını düzenler.
✓ İlaçların bitki tarafından alınımını düzenler.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Yaprak uygulaması; 100 lt suya 100 cc

0,5 lt

1 lt

5 lt
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Damla Sulama Gübreleri
✓ 2000Agri CROSFERT Serisi
✓ 2000 ELEGANCE Serisi
✓ BİNGOFERT Serisi
✓ JUMBOFERT Serisi

2000Agri

KÖKTEN
UYGULAMA

CROSSFERT

NH2-N
ÜRE

NO3-N
NH4-N
NİTRAT AMONYUM

18-18-18+ME

11,4

6,6

18

18

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

15-30-15+ME

7,4

7,6

30

15

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

11-20-30+ME

6,7

4,3

20

30

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

16-8-24+ME

9,1

6,9

8

24

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

15-5-30+ME

11

1

3

5

30

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

20-10-20+ME

8,2

4,9

6,9

10

20

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

12-5-40+ME

11

1

5

40

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

2000Agri CROSSFERT

P2O5

K2O

Fe

Zn

Mn

B

Cu

Mo

* Demir, Çinko, Manganez ve Bakırın tümü EDTA ile şelatlanmıştır.

AÇIKLAMA
✓ Suda %100 çözünür.
✓ Bitki tarafından her dönem %100 alınır.
✓ pH düşüktür (asidik karakterli)
✓ İz elementleri EDTA şelatlıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-5 kg arası kullanılabilir.

25 kg

38

2000

KÖKTEN
UYGULAMA

2000 ELEGANCE

ELEGANCE

NH2-N
ÜRE

NO3-N NH4-N
NİTRAT AMONYUM

P2O5

K2O

CaO

MgO

SO3

Fe

Zn

Mn

Cu

Mo

18-18-18+ME

3

9

6

18

18

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

20-20-20-+ME

9,5

6,5

4

20

20

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

5

7

36

12

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

9

4,5

8

24

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

30

40

12-36-12+ME
16-8-24+10SO3+2MgO+ME

2,5

0-30-40
15-0-20+15CaO

14

6-0-49

6

20-10-20+ME
15-5-30+ME

1

20

1

2

10

15

49

11,7

8,3

10

20

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

9,1

4,9

5

30

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

AÇIKLAMA

* Demir, Çinko, Manganez ve Bakırın tümü EDTA ile şelatlanmıştır.

✓ Suda %100 çözünür.
✓ Klor içermez
✓ Bitki tarafından her dönem %100 alınır.
✓ pH düşüktür (asidik karakterli)
✓ İz elementleri EDTA şelatlıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
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B

25 kg

✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-5 kg arası kullanılabilir.

KÖKTEN
UYGULAMA

BINGOFERT

BİNGOFERT

NH2-N
ÜRE

NO3-N NH4-N
NİTRAT AMONYUM

P2O5

tl 02

K2O

MgO

tl 01

SO3

Fe

tl 5

Zn

tl 1

Mn

B

Cu

Mo

18-18-18+ME

3

9

6

18

18

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

15-30-15+ME

3,8

3,9

7,3

30

15

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

2

9

5

8

24

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

30

40

16-8-24+10SO3+2MgO+ME
0-30-40
20-10-20+ME
15-5-30+MEt

AÇIKLAMA

1

2

10

11,7

8,3

10

20

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

9,1

4,9

5

30

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

* Demir, Çinko, Manganez ve Bakırın tümü EDTA ile şelatlanmıştır.

✓ Suda %100 çözünür.
✓ Klor içermez
✓ Bitki tarafından her dönem %100 alınır.
✓ pH düşüktür (asidik karakterli)
✓ İz elementleri EDTA şelatlıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-5 kg arası kullanılabilir.

25 kg

40

KÖKTEN
UYGULAMA

5 lt

1 lt

JUMBOFERT

NH2-N
ÜRE

10 lt

JUMBOFERT

20 lt

NO3-N NH4-N
NİTRAT AMONYUM

P2O5

K2O

MgO

SO3

Fe

Zn

Mn

Cu

Mo

18-18-18+ME

3

9

6

18

18

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

20-20-20-+ME

9,5

6,5

4

20

20

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

5

7

36

12

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

9

5

8

24

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

30

40

12-36-12+ME
16-8-24+10SO3+2MgO+ME

2

0-30-40
6-0-49
15-5-30+ME

2

10

49

6
9,1

4,9

5

30

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

20-10-20+ME

11,7

8,3

10

20

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

17-7-21+3MgO+ME

10,2

6,8

7

21

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,001

1

AÇIKLAMA

3

* Demir, Çinko, Manganez ve Bakırın tümü EDTA ile şelatlanmıştır.

✓ Suda %100 çözünür.
✓ Klor içermez.
✓ Bitki tarafından her dönem %100 alınır.
✓ pH düşüktür (asidik karakterli)
✓ İz elementleri EDTA şelatlıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
41

B

25 kg

✓ Damla sulama uygulaması; 1000 m’ye 1-5 kg arası kullanılabilir.

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt
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