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• 12-36-12+2MgO+TE
• 18-18-18+TE
• 16-8-24+TE
• 20-10-20+TE
• 11-5-41+TE
• 0-32-40+TE
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12-36-12+2 MgO+TE
18-18-18+TE
16-8-24+TE
20-10-20+TE
11-05-41+TE
0-32-40+TE

12-36-12+2 MgO+TE
18-18-18+TE
16-8-24+TE
20-10-20+TE
11-05-41+TE
0-32-40+TE

0,75mS/cm 
0,98mS/cm
1,40mS/cm
1,72mS/cm 
1,50mS/cm
1,18mS/cm

12-36-12+2 MgO+TE 18-18-18+TE 16-8-24+TE 20-10-20+TE 11-05-41+TE 0-32-40+TE

Başlangıç ve köklenme döneminde
Çok amaçlı, dengeli beslenme
Meyve büyütme ve olgunlaşma
Meyve büyütme ve olgunlaşma
Meyve olgunlaşma ve hasat
Bitkilerin baskın götürülmesi

% 32

% 40

% 0,1

% 0,1

% 0,1

2,5-8,5

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Suda Çözünür
Bor (B)

Suda Çözünür
Demir (Fe)
Tamamı EDTA 
şelatlı,

Suda Çözünür
Molibden (Mo)

EDTA Şelatının 
Stabil olduğu pH 
aralıkları (Fe)
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• 15-30-15+TE
• 9-0-40+TE
• 30-10-10+TE
• 20-10-20+TE
• 18-18-18+TE
• 17-7-21+TE
• 16-8-24+TE
• 20-20-20+TE
• 5-5-37+(4CaO)+(2MgO)+TE
• 8-44-10+(5CaO)+(2MgO)+TE
• 18-18-18+(4CaO)+(2MgO)+TE

NUTRIKEY

Neden Nutrikey Kullanmalıyız?

Formülasyonlar
A

m
b

a
la

j

25 kg PE

• Çok kaliteli hammaddelerden üretilmektedir 
• Tamamı EDTA şelatlı yüksek miktarda iz element içermektedir 
• Unifarm Chelating Technology sayesinde gübrenin daha iyi alınması sağlanır.
• Bünyesinde bulunan özel anticaking sayesinde gübrenin sertleşmesi engellenmiş olur
• %100 suda çözünür, böylelikle sulama sistemlerinin ömrünü uzatır
• Klor (Cl), Sodyum (Na) ve ağır metal içermez
• Üre içeren ürünlerimizde düşük biüretli Pril Üre kullanılmaktadır
• Düşük EC değerine sahiptir
• Ürün düşük pH’ a sahip olduğu için yüksek pH’ lı topraklarda rahatlıkla kullanılabilir
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Nutrikey Serisi EC Değerleri

0,85 mS/cm
1,14 mS/cm
0,63 mS/cm
0,92 mS/cmv
0,85 mS/cm
1,09 mS/cm
1,03 mS/cm
1,24 mS/cm
1,20 mS/cm
1,10 mS/cm
1,14 mS/cm

Nutrikey Serisi Ürün Grubu

Ürün Formülasyon Kullanım Dönemi

NUTRIKEY EC

15-30-15+TE
9-0-40+TE
30-10-10+TE
20-10-20+TE
18-18-18+TE
17-7-21+TE
16-8-24+TE
20-20-20+TE
5-5-37+(4CaO)+(2MgO)+TE
8-44-10+(5CaO)+(2MgO)+TE
18-18-18+(4CaO)+(2MgO)+TE

NUTRIKEY
NUTRIKEY
NUTRIKEY
NUTRIKEY
NUTRIKEY
NUTRIKEY
NUTRIKEY
NUTRIKEY
NUTRIKEY
NUTRIKEY
NUTRIKEY

15-30-15+TE
9-0-40+TE
30-10-10+TE
20-10-20+TE
18-18-18+TE
17-7-21+TE
16-8-24+TE
20-20-20+TE
5-5-37+(4CaO)+(2MgO)+TE
8-44-10+(5CaO)+(2MgO)+TE
18-18-18+(4CaO)+(2MgO)+TE

 Çok yüksek kaliteli ham maddelerden üretilen yeni nesil damla sulama gübresi Nutrikey, Unifarm Chelating 
Technology sistemiyle daha güçlü bir hale getirildi. Bu teknoloji ile hazırlanan Nutrikey solüsyonu tüm toprak ve her 
türlü hava koşullarında yüzey gerilimini azaltması ürün içerisinde yer alan makro ve mikro besin elementlerinin alımını 
ve taşınmasını daha da kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda %100 suda çözünür ve kalıntı bırakmayan üst kalitede bir 
gübredir. Damlama ve spring sulama sistemlerinde tıkanma problemleri ile karşılaşılmadığı için sulama sistemlerinin 
ömrü artarken bitki gelişimini etkileyecek problemlerle karşılaşılmaz. Üstün özelliklere sahip bu yeni nesil damla sulama 
gübresi Nutrikey bünyesinde Na, Cl ve Ağır metal bulundurmadıkları için damla sulama sistemlerinde tuz birikimine 
ve bitkilerde deformasyona yol açmazlar. Dolayısıyla bitkinin vejatatif gelişme döneminden başlayarak meyve hasat 
dönemine kadar ki geçen süre içerisinde güvenle kullanılabilir. Tanecik boyutu ve içeriğinde bulunan anticaking sayesinde 
tozuma, ve kekleşme problemi meydana gelmez. Düşük pH ve EC değerlerine sahip bu gübremiz içeriğinde bulunan 
makro ve mikro besin elementlerinden bitkinin maksimum seviyede faydalanmasını sağlar. Bileşiminde bulunan mikro 
besin elementleri toprakta bağ oluşturmaması için EDTA ile şelatlanarak bitkinin iz element alımını güçlendirmektedir.

Köklenme ve çiçeklenme dönemi
Meyve olgunlaşma ve hasat döneminde
Vegatatif gelişim dönemi boyunca
Meyve gelişim ve uzatma döneminde
Bitki gelişim dönemi boyunca
Meyve gelişim ve uzatma döneminde
Meyve gelişim ve uzatma döneminde
Bitki gelişim dönemi boyunca
Meyve olgunlaşma ve hasat döneminde
Köklenme ve çiçeklenme dönemi
Bitki gelişim dönemi boyunca
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%18 

%18

%18

%20 

%10

%20

%30 

%10

%10

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,001 

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH2-N)

%    4,2 
%    7,9
%    2,9

%  9 

%40

Azot

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)

%    6 
%    3

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH2-N)

%    2,9 
%    3,7
%  23,4

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH2-N)

%   5,6 
%   5,6
%   8,8

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH2-N)

%    5 
%    6
%    7

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH2-N)

%      6 
%   8,5
%   2,5

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

%15 

%30

%15

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

%17

% 7

%21

15-30-15+TE 9-0-40+TE 30-10-10+TE 20-10-20+TE 18-18-18+TE 17-7-21+TE
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%16 

% 8

%24

%20 

% 20

%20

%5 

% 5

% 37

% 4

% 2

%8 

% 44

% 10

% 5

% 2

%18 

% 18

% 18

% 4

% 2

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,005 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

0,01 %

0,005 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

0,01 %

0,005 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH2-N)

%  6,9 
%  6,9
%  2,2

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH2-N)

Nitrat Azotu (NO3-N)

Üre Azotu (NH2-N)

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Suda Çözünür
Kalsiyum Oksit
(CaO)

Suda Çözünür
Magnezyum Oksit
(MgO)

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Suda Çözünür
Kalsiyum Oksit
(CaO)

Suda Çözünür
Magnezyum Oksit
(MgO)

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Suda Çözünür
Kalsiyum Oksit
(CaO)

Suda Çözünür
Magnezyum Oksit
(MgO)

16-8-24+TE 20-20-20+TE 5-5-37+(4CaO)+(2MgO)+TE 8-44-10+(5CaO)+(2MgO)+TE 18-18-18+(4CaO)+(2MgO)+TE

%  5,5 
%  4
%  10,5

%  3,7

%  1,3

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)

%  2,5 
%  5,5

Nitrat Azotu (NO3-N)

Üre Azotu (NH2-N)

%  3,9 

%  14,1
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• 15-30-15+TE
• 18-18-18+TE
• 16-8-24+TE
• 20-10-20+TE
• 10-0-40+22 SO3+TE

FERTIKEY

Neden Fertikey Kullanmalıyız?

Formülasyonlar
A

m
b

a
la

j

25 kg PE

FERTİKEY, UCT (Unifarm Chelating Technology) sistemi ile yurtdışından getirdiğimiz yüksek saflıktaki hammaddeler 
kullanılarak oluşturulan içeriğinde üre bulundurmayan NPK serisi gübremizdir. FERTİKEY %100 suda çözünür ve 
bünyesinde Na, Cl ve Ağır metal bulundurmayan bir yapıdadır. Bu özellikleri sayesinde toprakta ve damla sulama 
sistemleri üzerinde tuz oluşumuna ve tıkanıklıklara neden olmağı için sulama sistemlerinin ömrünü artırır. Yüksek 
üretim teknolojisi ile tuz oluşumuna bağlı bitkilerde deformasyona yol açmasını engelleyen müthiş bir NPK serisidir. 
FERTİKEY çok düşük pH ve EC değerlerine sahip olmasından dolayı, yüksek alkali topraklarda içeriğinde bulunan makro 
ve mikro besin elementlerinden bitkinin vejetatif gelişme döneminden başlayarak, meyve hasat dönemine kadar ki 
geçen süre içerisinde maksimum seviyede faydalanmasını sağlar. Tozuma, ve kekleşme problemini önleyen Anticaking 
sayesinde daha kolay kullanım sağlar. Bileşiminde bulunan mikro besin elementleri toprakta bağ oluşturmaması için 
EDTA ile şelatlanarak bitkinin iz element alımını güçlendirmektedir.

• Çok kaliteli hammaddelerden üretilmektedir 
• Tamamı EDTA şelatlı yüksek miktarda iz element içermektedir 
• Unifarm Chelating Technology sayesinde gübrenin daha iyi alınması sağlanır.
• Bünyesinde bulunan özel anticaking sayesinde gübrenin sertleşmesi engellenmiş olur
• %100 suda çözünür, böylelikle sulama sistemlerinin ömrünü uzatır
• Klor (Cl), Sodyum (Na) ve ağır metal içermez
• Ürün içerisinde üre azotu bulunmamaktadır.
• Düşük EC değerine sahiptir
• Ürün düşük pH’ a sahip olduğu için yüksek pH’ lı topraklarda rahatlıkla kullanılabilir



17

Fertikey Serisi EC Değerleri

0,76 mS/cm
0,79 mS/cm
0,96 mS/cm
0,98 mS/cm
0,55 mS/cm 

Fertikey Serisi Ürün Grubu

Ürün Formülasyon Kullanım Dönemi FERTIKEY EC

15-30-15+TE
18-18-18+TE
16-8-24+TE
20-10-20+TE
10-0-40+22 SO3+TE

FERTİKEY
FERTİKEY
FERTİKEY
FERTİKEY
FERTİKEY

15-30-15+TE
18-18-18+TE
16-8-24+TE
20-10-20+TE
10-0-40+22 SO3+TE

Başlangıç ve Köklenme Döneminde
Çok amaçlı, Dengeli Beslenme
Meyve büyütme ve Olgunlaşma
Meyve büyütme ve Olgunlaşma
Meyve olgunlaşma ve Hasat

%10 

%40

%22

%20 

%10

%20

%16 

%8

%24

0,01 %

0,005 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,005 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,005 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,005 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

0,01 %

0,005 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

0,001 %

Bor (B)                : 

Bakır (Cu)
EDTA Şelatlı      : 

Demir (Fe)
EDTA Şelatlı      : 

Mangan (Mn)
EDTA Şelatlı      :

Çinko (Zn)
EDTA Şelatlı      :

Molibden          :

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)

%  18 

%18

%18

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Azot

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

Suda Çözünür 
Kükürt Trioksit (SO3)

%15 

%30

%15

Azot

Suda Çözünür
Fosfor Pentaoksit
(P2O5)

Suda Çözünür
Potasyum Oksit
(K2O)

15-30-15+TE 18-18-18+TE 16-8-24+TE 20-10-20+TE 10-0-40+22 SO3+TE

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)

%    9,8 
%    8,2

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)

%   11,8
%   8,2

%    6,7
%    8,3

%    9,4
%    6,6

Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyak Azotu (NH4-N)

%    7,1 
%    2,9
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25 kg PP
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Folimax
Miller Greenhouse Special

Micronizer
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olduğu
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MICRONIZER

Garanti Edilen Analiz                         (w/w)

A
m

b
a

la
j

Toplam Azot(N)

  Nitrat Azotu (N)

  Amonyak Azotu (N)

  Üre Azotu (N)

Nötr Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür 

Fosfor Pentoksit (P2O5)

Suda Çözünür Fosfor Pentoksit (P2O5)

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)

%  10

% 1,5  

% 1,0  

% 7,5  

%    5

%    5

%    5

% 3,5

% 0,1

% 3,0

% 4,0

% 6,0
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Neden Micronizer Kullanmalıyız?

Kullanıldığı Bitkiler ve Uygulama Dozları

Yüksek besin içerikleri ile bitkinizin vejetatif gelişme ve Meyve büyütme dönemlerine ek destek olarak uygulayabileceğiniz 
yüksek kaliteli hammaddelerden elde edilmiş eşsiz toz yaprak gübresidir.  Micronizer,  uygulandığı andan itibaren bitkinize 
stomalarından hızlı bir şekilde geçiş sağlayarak, bitkinizin daha sağlıklı gelişmesine destek olmaktadır. Aynı zamanda 
içeriğindeki yüksek miktardaki bulunan Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn) veBor (B) sayesinde  bitkinin gelişim süreci 
boyunca  ihtiyacı olan mikro elementlerin karşılanmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda bitkiler için mutlak gerekli olan 
fotosentezde klorofil molekülünün merkez atomu olarak görev yapan, ATP ve enerji metabolizmasında görev alan, 
baklagillerde nadül oluşumunda azot fiksasyonuna yardımcı olan magnezyumu bünyesinde bulunduran toz yaprak 
gübremizdir.

Kullanılacak Bitki

Yapraktan
Püskürtme

Kullanım ZamanıKullanım Dozları

SERA BİTKİLERİ
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
TAHILLAR
(Yabancı Ot mücadelesi ile birlikte)
AÇIK TARLA SEBZELERİ
YUMUŞAK VE SERT
ÇEKİRDEKLİ MEYVELER
ÇİLEK
BAĞ
NARENCİYE, ZEYTİN 
YER FISTIĞI
ANTEP FISTIĞI
KAVUN-KARPUZ
SÜS BİTKİLERİ

1)Her türlü püskürtme aleti ile uygulanabilir.

2) Hava çok sıcak olduğu saatlerde uygulama 
yapmayın.

3) Soğuk su kullanılması durumunda ürünün 
suda iyice eridiğinden emin olduktan sonra 
uygulamaya geçilmelidir.

4) Bu ürün gübre ve ilaçlarla karışım 
yapılmadan önce küçük dozlar da ön karışım 
testi yapmanız önerilir. 

100-200 gr/100 lt su
150-200 gr / da

100-200 gr / da

100-200 gr / da

200-300 gr / 100 lt su

150-200 gr / 100 lt su
150-200 gr / 100 lt su
200-300 gr / 100 Lt su
200-250 gr / 100 lt su
200-250 gr / 100 lt su
100-200 gr / 100 lt su
150-250 gr / 100 Lt su

Uygulama Dönemi

Tüm bitkilerde vejetatif gelişme süreci boyunca ve meyve 
büyütme dönemlerinde ek destek olarak kulanılabilecek eşsiz 
toz yaprak gübresidir. İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki iz 
elementler sayesinde bitkinin gereksinim duyduğu Demir (Fe), 
Çinko (Zn) ve Mangan (Mn) ihtiyacıda karşılanmış olacaktır.





Macrogold
Pumasol

C300
Unical Plus

Unical Foliar
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(High P Booster)
(All Season)
(High K)
(Extra)
(Special)
(High N)
(All Season)
(Ultra)

• Çok kaliteli hammaddelerden üretilmektedir
• Olumsuz iklim ve toprak koşullarında dahi bitkinin maksimum seviyede çalışmasını sağlar
• Bitkide makro ve mikro besin element noksanlıklarında etkili çözüm önerimizdir
• Tamamı EDTA şelatlı yüksek miktarda iz element içermektedir
• Kök oluşumu, çiçeklenme, bitki gelişim ve meyve büyütme dönemleri için uygun formülasyon çeşitlerine sahiptir
• Düşük pH’ı sayesinde sulama sistemlerinin ömrünü uzatırken yüksek pH’lı topraklarda maksimum verim sağlar
 Olumsuz iklim ve toprak koşulları nedeniyle kökler bitkiyi yeteri kadar iyi besleyemezler. Bu dönemlerde spesifik 
bitki besin kompleksleri devreye girer. MACROGOLD SIVI NPK SERİSİ gübrelerimiz olumsuz koşullara rağmen bitkiye 
maksimum etki sağlayarak bitki ve ürün kalitesini korumaktadır. Tek yıllık kısa süreli üretim koşulları içerisinde bitkiden 
maksimum verim almak için profesyonel çiftçilerin tercih ettiği eşsiz bir sıvı NPK gübredir. Yüksek kaliteli hammaddelerden 
üretilen MACROGOLD SIVI NPK SERİSİ içeriğindeki özel formülasyonları sayesinde toprak mikroorganizma faaliyetlerini 
tetikleyen ve de bitkinin her döneminde aktif olarak kullanılabilen bir üründür. Asidik karakterli yapıları sayesinde bitki 
kök bölgesindeki rizosfer pH’ını düşürerek bitkilerin topraktaki makro ve mikro besin elementleri alması için uygun bir 
ortam oluşturmaktadır. Aynı zamanda damlama ve spring sulama hatlarında meydana gelebilecek tıkanıklıkları ve kireç 
oluşumlarını çözdüğü için sulama sistemlerin ömrünü uzatır. Bitkinin vejetatif gelişme döneminden başlayarak generatif 
döneme kadar ki geçen süre içerisinde mükemmel sonuç veren sıvı kompoze gübremizdir. 
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Suda 
Çözünür
Çinko (Zn)

% 0,02
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(High P booster)
(All Season)
(High K)

• Bitkiler tarafından kolay ve hızlı bir şekilde alınabilen hammaddelerden üretilmektedir
“ Olumsuz iklim ve toprak koşullarında dahi bitkinin maksimum seviyede çalışmasını sağlar
Bitki besin elementi noksanlıklarına etkili bir çözüm önerisidir
• Kök oluşumu, çiçeklenme, bitki gelişim ve meyve büyütme dönemleri için uygun formülasyon çeşitlerine sahiptir
• Düşük pH’ı sayesinde sulama sistemlerinin ömrünü uzatırken, yüksek pH ‘lı topraklarda maksimum verim sağlar

 PUMASOL NPK SERİSİ gübrelerimiz olumsuz koşullara rağmen bitkiye maksimum etki sağlayarak bitki ve ürün 
kalitesini korumak amacı ile üretilmiş sıvı NPK gübresidir. Yüksek kaliteli hammaddelerden üretilen ve  içeriğindeki özel 
formülasyonları sayesinde toprak mikroorganizma faaliyetlerini tetikleyen ve de bitkinin her döneminde aktif olarak 
kullanılabilen bir üründür. Toprakta hareketliliği düşük olan makro ve mikro besin elementlerinin bitki tarafından 
daha kolay alınmasını sağlayarak bitki gelişimini riske sokabilecek etmenlerden uzak tutar. Kök oluşumu, çiçeklenme, 
meyve tutumu ve meyve büyütmede üreticinin tercih ettiği sıvı formülasyonlardır. 
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• Nişasta, şeker ve yağ oluşumu ve taşınmasını sağlar
• Fotosentez ve solunum için gerekli enzim faaliyetlerinde görev alır
• Hücre iç basıncının korunmasına yardımcı olur
• Kök gelişimini teşvik eder
• Zor koşullara ve susuzluğa karşı bitkinin dayanıklılığını artırır
• Meyve büyütmede önemli bir görev alırken tat, aroma ve renk konusunda etkili bir üründür
• Stomaların düzenli çalışmasını sağlayarak bitki gelişimine destek olur

 Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu besin elementlerinden olan Potasyum (K), topraktan da en fazla kaldırılan 
besin elementleri arasındadır. C 300 yapısında bulunan yüksek miktarda potasyum (K,O) sayesinde bitkilerin ihtiyacını 
en iyi şekilde karşılamaktadır. C 300 aynı zamanda nişasta, şeker oluşumunda ve taşınmasında görev alır. Sağlıklı bir bitki 
oluşumu sağlarken zor koşullara ve susuzluğa karşı bitkinin direnç mekanizmasını arttırır, stomalardan su giriş çıkışı 
ve karbondioksit oksijen gazlarının geçişini kontrol altında tutar. Aynı zamanda floemde magnezyumun taşınmasını 
sağladığı için fotosentez miktarının da artmasına neden olur. Ürün kalitesini artırır, meyvenin tat, aroma, renk oluşumuna 
etkisi olan müthiş bir sıvı gübre formülasyonumuzdur. 
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Neden Unical Plus Kullanmalıyız?

UNICAL PLUS

Yapraktan Damlamadan

Garanti Edilen Analiz           (w/w)
A

m
b

a
la

j
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit  (CaO) % 12 

Suda Çözünür Bor (B)   % 0,17

Unical Plus %12 yüksek Kalsiyum içeriği ve amin azotu ile desteklenmiş yapısı ile eşsiz bir üründür. Kış dönemlerinde dahi 
bitkinin hücre bölünmesi ve büyümesine yardımcı olarak bitkinin vegetatif ve generatif olarak gelişmesini teşvik eder. 
Bitkiler için çiçek burnu çürüklüğüne karşı dayanıklılığı arttırır ve hasat sonrası meyvenin raf ömrünün uzatılmasını 
sağlar. Meyvecilikte başta (Elma, Kiraz, Nar ve Vişne) olmak üzere çatlama riskini ortadan kalmasına yardımcı olur. 
Yeşillik üretiminin büyük sıkıntıları arasında yer alan başta, (Marul, Lahana, Kereviz) olmak üzere gövde çürümesi (iç çürüme-
si) problemlerini engeller. Turunçgillerde yeni sürgün oluşumlarının gelişimini destekler ve büyüme noktalarını canlı 
tutar. Aynı zamanda turunçgillerde kök gelişimini de destekleyen bir yapıdadır. Elmada çok sık gözlemlenen acı benek 
probleminin önüne geçilmesi sağlanır.  
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Kullanıldığı Bitkiler ve Uygulama Dozları

Damlama, 
Yağmurlama

veya Springten

Kullanılacak Bitki

Yapraktan
Püskürtme

Kullanım ZamanıKullanım Dozları

SERA SEBZELERİ 

(Domates, Biber, Patlıcan, 

Hıyar, Kabak, Marul, Fasulye, 

Karpuz, Kavun, v.s.)

AÇIK TARLA SEBZELERİ

MEYVE AĞAÇLARI 

(YUMUŞAK VE SERT 

ÇEKİRDEKLİLERDE) , 

NARENCİYE, NAR, ZEYTİN, KİVİ

MUZ

BAĞ

PAMUK

Erken gelişme dönemlerinde, meyveler ceviz 

büyüklüğünde, yumuşama  ve çatlamaya karşı

Erken gelişme dönemlerinde, meyveler ceviz 

büyüklüğünde, yumuşama  ve çatlamaya karşı

Meyve tutumundan 10-15 gün sonra, meyveler 

ceviz büyüklüğünde, hasattan 1 ay önce

Doğumdan önce, doğumdan sonra, meyve 

gelişim döneminde

Danelere tatlı su yürümeye başladığında 15-20 

gün ara ile 2-3 uygulama

Tarak teşekkülünde ilk uygulama, 15 gün sonra 

tekrarlanır.

200-300 cc / 100 Lt su

200-300 cc /  da

250 cc / 100 Lt su

250 cc / 100 Lt su

250 cc / 100 Lt su

200-300 cc /  da

2-3  lt /da

2-3  lt /da

Ağaç  yaşına  göre:

50-200 cc / ağaç başı

2-3  lt /da

2-3  lt /da

-
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Neden Unical Foliar Kullanmalıyız?

UNICAL FOLIAR
Kalsiyum Nitrat Çözeltisi

Yapraktan Damlamadan

Garanti Edilen Analiz           (w/w)
A

m
b

a
la

j
Toplam Azot  %9
Nitrat Azotu  %9
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %10
Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,05

Bitkiler sağlıklı bir gelişme periyodu için Kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. Kalsiyum bitkilerde hücre duvarının yapısında yer alır 
Sürgün ucu ve Kök ucu gibi büyüme noktalarının gelişimi için son derece önemlidir. Ancak  Bitki içerisindeki hareketi yavaş 
olan ve suyun hareketi ile ilerleyebilen kalsiyum, inmobil (taşınmayan) bir elementtir. Bu nedenle Toprak uygulamaları 
kadar üst yaprak uygulamaları konusunda da desteklenmesi gerekli bir elementtir. Bitkilerde yaprak uygulamaları 
stomaların en aktif olduğu, yani en açık olduğu dönemlerde fotosentez ve solunum yaptığı dönemlerde uygulanmalıdır. 
Fotosentez ve Solunum ile bitkilerde terleme gözlemlenir. Terleme ile birlikte topraktan ve yaprak yüzeyinde bulunan su 
bitki içerisine alınır. Dolaylı yola kalsiyumda bitki içerisine aktarılmış olur. Unical Foliar bitki için gerekli olan Kalsiyumun 
sağlanması konusunda aktif görev alırken bitki stomalarının açılmasını destekleyici özel bileşimleri sayesinde bitkiye hızlı 
geçişi kolaylaştıran eşsiz bir üründür. 
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Kullanıldığı Bitkiler ve Uygulama Dozları

Damlama, 
Yağmurlama

veya Springten

Kullanılacak Bitki

Yapraktan
Püskürtme

Kullanım ZamanıKullanım Dozları

SERA SEBZELERİ
(Domates, Biber, Patlıcan, 
Hıyar, Kabak, Marul, 
Fasulye, Karpuz, Kavun, v.s.)

AÇIK TARLA SEBZELERİ

TARLA BİTKİLERİ

MEYVE AĞAÇLARI 
(YUMUŞAK VE SERT 
ÇEKİRDEKLİLERDE), NARENCİYE, 
NAR, ZEYTİN, KİVİ)

ÇİLEK- AHUDUDU

MUZ

BAĞ

PAMUK

SÜS BİTKİLERİ VE KESME 
ÇİÇEK

Erken gelişme dönemlerinde 1-2 uygulama 
Meyveler ceviz büyüklüğünde geldiğinde 10-15 
gün arayla yumuşama  ve çatlamaya karşı 
uygulanmalıdır.

Erken gelişme dönemlerinde 1-2 uygulama 
Meyveler ceviz büyüklüğünde geldiğinde 10-15 
gün arayla yumuşama  ve çatlamaya karşı 
uygulanmalıdır.

Sapa Kalkma dönemi ve yumru bağlama 
tamamlandıktan sonra 1-2 uygulama

1 uygulama:Meyve tutumundan 10-15 gün sonra
2. uygulama:meyveler ceviz büyüklüğündeyken
3 uygulama: hasattan 3 hafta önce 7 gün arayla 
(3 kez) tekrarlanacak

Meyve oluşmu gerçekleştikten sonra 10-15gün 
arayla 3kez uygulama tekrarlanacak

1. uygulama:Doğumdan sonra
2 Uygulama: Meyve gelişim dönemi ve Hasat 
öncesi

1 uygulama:Çiçekten sonra 1 uygulama
2 uygulama:Danelere tatlı su yürümeye 
başladığında 15-20 gün ara ile 2 uygulama
3 uygulama: Hasattan 1 ay önce

Tarak teşekkülünde ilk uygulama, 15 gün sonra 
tekrarlanır.

Gonca oluşum dönemi öncesi ve Hasat dönemi 
boyunca 15-20 gün arayla uygulanmalıdır.

100-300 cc / 100 Lt su

200-300 cc /  da

100-200 cc/100lt su

200-250 cc / 100 Lt su

150-200cc/100lt su

250 cc / 100 Lt su

250 cc / 100 Lt su

200-300 cc /  da

50-150 cc/100 lt su

2-3  lt /da

2-3  lt /da

Ağaç yaşına  göre:
50-200 cc / ağaç başı

2-3 lt/da

2-3  lt /da

2-3  lt /da

-

2-4 lt/da
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Unifer Plus
Unimicro Combi

Nitro Combi
Microfarm Zinc
Microfarm Iron

Fertilex Zincmax
Fertilex Mn-Zn
Fertilex Boron

Fertilex Cu
Plexal Zn-B

Ultra Mn-Zn
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Suda Çözünür Bor (B) %1.0
Suda Çözünür Bakır (Cu) %0.5
Suda Çözünür Demir (Fe) %4.0
Suda Çözünür Mangan (Mn) %5.0
Suda Çözünür Çinko (Zn) %7.0
pH 1,8

NITRO COMBI

Neden Nitro Combi Kullanmalıyız?
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Bitki
Dozaj
gr/da

Dozaj
gr/daUygulama Zamanı

Topraktan Yapraktan

Uygulama Zamanı

Muz

Çilek 

Sert Çekirdekli 
Meyveler

Sera Sebzeleri

Mısır

Patates

Pancar 

Tarla Bitkileri 

Buğday

Narenciye

Elma, Armut

Bağ 

-

50-100

50-100

50-100

50-100

50-100

50-100

50-100

50-100

50-100

50-100

50-100

250-500

200-300

250-500

200-300

200-300

200-300

200-300

200-300

-

250-500

250-500

250-500

Onarımdan hemen sonra, hevenk oluşum 
dönemi ve sonrası, hasattan önce

Beyaz tomurcuklanma evresinden hemen önce, 
meyve büyümesinde ve hasat sonrası olmak 
üzere 3 uygulama

Çiçek sonrası, meyve gelişim ve hasattan sonra 

İhtiyaç duyulan her dönemde

4-5 yapraklı dönemde ve püsküllenme 
başlangıcında

Bitki boyu 20-30 cm olduğu dönemde, 
çiçeklenme öncesi ve sonrası, yumru gelişim 
döneminde

4-6 yaprak ve ikinci çapanın önünde sıra arası 
kapanmadan

Bitki boyu 20-30 cm iken, çiçek öncesi, çiçek 
sonrası, meyve gelişim döneminde

    -

İlk sürgün gelişimi, çiçek öncesi, çiçek sonrası, 
haziran dökümünden önce

Çiçek sonrası, meyve gelişim ve hasattan sonra

Sürgün gelişiminde, çiçek öncesi, meyve oluşum 
döneminde  

        -

Beyaz tomurcuklanma evresinden hemen 
önce, meyve büyümesinde ve hasat sonrası 
olmak üzere 3 uygulama

Meyve tutum evresinden hemen sonra, yoğun 
bitkisel büyüme boyunca ve hasat sonrası 
olmak üzere 3 uygulama

İhtiyaç duyulan her dönemde

4-5 yapraklı dönemde ve püsküllenme 
başlangıcında

Bitki boyu 20-30 cm olduğu dönemde, 
çiçeklenme öncesi ve sonrası, yumru gelişim 
döneminde
4-6 yaprak ve ikinci çapanın önünde sıra arası 
kapanmadan

Bitki boyu 20-30 cm iken, çiçek öncesi, çiçek 
sonrası, meyve gelişim döneminde

Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde

İlk sürgün gelişimi, çiçek öncesi, çiçek sonrası, 
haziran dökümünden önce

Meyve tutum evresinden hemen sonra, yoğun 
bitkisel büyüme boyunca ve hasat sonrası 
olmak üzere 3 uygulama

Sürgün gelişiminde, çiçek öncesi, meyve 
oluşum döneminde 

KULLANIM:



50



51



52

20 kg5 kg1 kg
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FERTILEX CU
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (Bakır Sülfat İçerikli)

Yapraktan Damlamadan

Garanti Edilen Analiz           (w/w)
A

m
b

a
la

j
Suda Çözünür Bakır (Cu)  % 6

Neden Fertilex Cu Kullanmalıyız?

Fertilex Cu yapısında bulunan kaliteli %6 bakır sayesinde bitki yüzeyinde leke yapmadığı için hem yapraktan hem de 
damla sulama sistemleri ile kolaylıkla uygulanabilir. Uygulama sonrasında bitkinin tüm organlarına hızlı bir şekilde taşınır 
yapıdadır. Sebzelerde başta domates olmak üzere kış döneminde meydana gelen gövde boşalmasına etkili bir çözüm 
önerisidir. Fotosentezin düzenlenmesini desteklediği için bitkinin vejetatif ve generatif olarak gelişmesinin olumlu yönde 
destekler. Turunçgillerde Fertilex Cu gövde ve dallarda meydana gelebilecek zamk oluşumlarının önüne geçilmesinde
etkili bir üründür. Tütünde yaprak kalitesini artırır. Bitkiye Kalsiyum (Ca) taşınmasını teşvik ettiği için bitkilerin direncinin de 
artmasını sağlamaktadır.  Kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan acı benek probleminin giderilmesine yardımcı olur.. 
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Kullanıldığı Bitkiler ve Uygulama Dozları

Topraktan

Kullanılacak Bitki

Yapraktan
Püskürtme

Kullanım ZamanıKullanım Dozları

Buğday

Mısır

Ayçiçeği

Şeker Pancarı

Sebze
(Domates, Hıyar, Biber, 
Patlıcan)

Meyve 
(Erik, şeftali, Kayısı, Elma)

Bağ

Narenciye

Zeytin

Çilek 

Muz

Süs Bitkileri

Kardeşlenme ve Sapa kalkma dönemi 1-2 uygulama

Bitki 40-50 cm olduğunda 1-2 uygulama

Bitki 40-50 cm olduğunda 1-2 uygulama 

Gelişme döneminde 1-2 uygulama

Dikimden itibaren çiçeklenme sonrası ayda bir kez 

Çiçeklenme sonrası 1-2 uygulama

Vejatatif gelişme ve salkım oluşumundan sonra 1-2 
uygulama

Çiçeklenme sonrası 1-2 uygulama

Çiçeklenme sonrası 1-2 uygulama

Gelişme ve kardeşlenme döneminde 1-2 uygulama

Boğumdan sonraki dönemde 1-2 uygulama

Kardeşlenme dönemi sonrası ve budama dönemi 
sonralarında 

150-200cc/100lt su

200-250cc/100lt su

150-200cc/100lt su

150-250cc/100lt su

75-200cc/100lt su

75-200cc/100lt su

150-200cc/100lt su

200-250cc/100lt su

150-200cc/100lt su

150-200cc/100lt su

-

150-200cc/100lt su

-

1000cc-1500cc/da

1000cc-1500cc/da

1000cc-2000cc/da

750cc-1000cc/da

1500cc-2000cc/da

500cc-1000cc/da

1000cc-1500cc/da

1000cc-1500cc/da

750cc-1000 cc/da

1000cc-1500cc/da

500cc-1000cc/da
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Neden Plexal Zn-B Kullanmalıyız?

PLEXAL Zn-B

Yapraktan Damlamadan

Garanti Edilen Analiz           (w/w)

A
m

b
a

la
j

Suda Çözünür Bor (B) %1
Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn) %6

PLEXAL Zn-B Dölenmenin zor gerçekleştiği ve polen üretiminin azaldığı soğuk ve yüksek sıcaklıklarda bitkilerin polen 
üretimini teşvik ederek arıların daha rahat çalışmasını sağlayarak döllenme ve meyve tutumunu artırır. Özellikle soğuk 
dönemlerde  Patlıcan, Biber ve Karpuz gibi gibi ürünlerin tutumunun arttırılmasında etkili bir üründür. PLEXAL Zn-B 
İçeriğinde çok sayıda enzimin aktifleşmesinde görev alan, tomurcuk oluşumu, çiçeklenme ve polen oluşumunu hızlandıran 
Çinkoyu (Zn), hormon hareketliliği, hücre duvarı oluşumu, Kalsiyum (Ca) alımını ve şeker hareketliliğini destekleyen Boru 
(B) ve baklagillerde Rhizobium bakterilerinin atmosfer azotunu tesbiti, İnorganik Fosforun(P) organik fosfora dönüşmesi ve 
Bitkilerde Askorbik asit(C vitamini) oluşumunda görev alan Molibdeni (Mo) bünyesinde bulunduran eşsiz bir mikro element 
kompleksidir. 
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Kullanıldığı Bitkiler ve Uygulama Dozları

Damla Sulama

Kullanılacak Bitki

Yapraktan 

Kullanım ZamanıKullanım Dozları

SERA BİTKİLERİ

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

TAHILLAR

AÇIK TARLA SEBZELERİ

YUMUŞAK VE SERT 
ÇEKİRDEKLİ MEYVELER

ÇİLEK

BAĞ

NARENCİYE, ZEYTİN 

SÜS BİTKİLERİ

Fide dikiminden itibaren 20-25 gün ara ile 
uygulama yapılır. 

4-6 yapraklı dönemde

Sapa kalkma ve kardeşlenme döneminde

Fide dikiminden itibaren 20-25 gün ara ile 
uygulama yapılır.

Çiçek öncesi ve çiçek sonrası
Hasat sonrası

Fide dikiminden itibaren 10-20 gün ara ile 
uygulama yapılır.

Yaprak ve sürgün gelişim devresinde      
Çiçek öncesi 
Hasat sonrası

Çiçek öncesi
Hasat sonrası

 20-25 gün ara ile 

100-150 cc/100 lt su

80-100 cc / da

80-100 cc / da

100-150 cc / da

100-200 cc / 100 Lt su

100-250 cc / 100 Lt su

100-200 cc / 100 Lt su

150-250 cc / 100 Lt su

150-200 cc / 100 Lt su

300 cc-500cc /da

300 cc – 500cc /da

-

250-500 cc/da

500 cc – 1,5 lt/da veya 
30-80 cc / ağaç başı

500 cc- 1 lt /da

500 cc- 1 lt /da veya                    
30- 80 cc / omca başı

500 cc -1 lt /da veya                      
50-100 cc / ağaç başı

-
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ULTRA Mn-Zn

Yapraktan Damlamadan

Garanti Edilen Analiz           (w/w)

A
m

b
a

la
j

Suda Çözünür Mangan (Mn)   % 5
Suda Çözünür Çinko (Zn)   % 5 

Ultra Mn-Zn olumsuz iklim ve toprak koşulları nedeniyle kökler bitkiyi yeteri kadar iyi besleyemediği dönemlerde, bitkide 
yeni kök oluşumları ve çiçeklenme sürecini ve miktarını artırma konusunda üretilmiş spesifik bir bitki besin kompleksidir. 
İçeriğindeki yüksek miktarda bulunan, çinko (Zn) ve mangan (Mn) ile bitkilerin kök, çiçek, polen ve meyve renk oluşumu 
konusunda etkin bir üründür.
Ultra Mn-Zn Meyve ağaçlarında özellikle (Turunçgiller ve Şeftali ) olmak üzere rozetleşme, erken yaprak dökümleri ve 
sürgün ölümlerinin önüne geçerken, tomurcuk oluşumu ve tomurcuk açımını teşvik etme özelliğine sahiptir. Yüksek man-
gan sayesinde meyve ve sebzelerde renk oluşumların parlaklık kazanımında teşvik eder
 Meyve tutumu artarken meyve kabuğu kalınlığı incelir. Meyvedeki asit oranı dengelenir. Meyvelere renk ve parlaklık verir.
Soya ve bezelye türlerinde büyümeyi teşvik ederken çiçeklenme ve tane oluşumunu artırır. Tahıllarda kardeşlenmeyi 
artırırken, başak ve tane büyüklüğünün artmasına yardımcı olur. 
Aynı zamanda düşük pH’ı sayesinde damlama ve spring sulama hatlarında meydana gelebilecek tıkanıklıkları ve kireç 
oluşumlarını çözdüğü için sulama sistemlerin ömrünü uzatır. 

Neden Ultra Mn-Zn Kullanmalıyız?
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Kullanıldığı Bitkiler ve Uygulama Dozları

Damla Sulama

Kullanılacak Bitki Kullanım ZamanıKullanım Dozları

SERA BİTKİLERİ

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

TAHILLAR

AÇIK TARLA SEBZELERİ

YUMUŞAK VE SERT 
ÇEKİRDEKLİ MEYVELER

ÇİLEK

BAĞ

NARENCİYE, ZEYTİN 

SÜS BİTKİLERİ

Fide dikiminden itibaren 20-25 gün 
ara ile uygulama yapılır. 

4-8 yapraklı dönemde set uygulama yapılır.

Sapa kalkma ve kardeşlenme döneminde

Fide dikiminden itibaren 20-25 gün ara ile uygulama yapılır.

-Çiçek öncesi ve çiçek sonrası
-Hasat sonrası

Fide dikiminden itibaren 20-25 gün ara ile uygulama yapılır.

-Yaprak ve sürgün gelişim devresinde      
-Çiçek öncesi 
-Hasat sonrası

-Çiçek öncesi
-Hasat sonrası

 20-25 gün ara ile 

Yapraktan

200 -300 cc/100 Lt su

200 -300 cc/da

200 -300 cc/da

200 -300 cc/da

200 -300 cc/100 Lt su

200 -300 cc/100 Lt su

200 -300 cc/100 Lt su

200 -300 cc/100 Lt su

200 -300 cc/100 Lt su

300 cc - 1Lt/da 

500 cc - 1Lt/da 

-

250 - 500 cc/da 

500 cc - 2Lt/da
veya 50-100cc /Ağaç başı

500 cc - 1Lt/da 

500 cc - 1Lt/da
veya 50-100cc /Omca başı

500 cc - 1Lt/da
veya 50-100cc /Ağaç başı

-





Agrisilica(Silisyum)
Unihumic Ultra

TOPRAK
DÜZENLEYİCİLER
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AGRISILICA (SILISYUM)

Neden Agrisilica Kullanmalıyız?

• Tüm ürün çeşitlerinde verim artışı görülmektedir.
• Meyve büyüklüğü, raf ömrü, brix seviyesinde artış sağlar.
• Beraberinde kullanılan NPK gübrelerinin etkinliğini arttırır. Zaman içerisinde kullanılacak olan NPK gübre oranlarında  
  azaltmaya gidilebilir.
• Silisyum, yaprak ve kök hücre duvarlarında biriktiği için:

√ Terleme yolundan su kaybını azalttığı için kuraklık ve yüksek sıcaklık etkilerine karşı konulmasına yardımcı olur. Hücre                                      
duvarlarındaki çökelmiş silisyum yüksek ışını koşulları altında pasif bir soğutma mekanizması sağlar.
√ Fotosentez oranını arttırır; yaprakların daha dik olmasını sağlayarak daha fazla güneş ışığı almasına yardımcı olur. Bu 
durum, monokotiledonlara (tek çeneklilere) özeldir.
• Besin alımını ve kullanımını geliştirir örneğin Fosfor, Azot, Potasyum.
• Sodyum ve ağır metallerin alımını engeller.

Garanti Edilen Analiz                         (w/w)

Porozite 

Toplam Silisyum Oksit(SiO2)

Maksimum Nem 

pH Aralığı 

% 50

% 50

% 6,5 - 8,5

7,5 - 9,5

TOPRAK DÜZENLEYICILER
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Sebzeler; dikim öncesi 20-40 kg/da dikim bandına veya serpme şeklinde uygulama.

Meyve Ağaçları; Olgun yaştaki ağaçlar için 30-60kg/da. Geleneksel NPK gübre uygulama zamanları en ideal olanıdır. 
Belirtilen doz yıllık miktar olup 2 dönemde verilmesi ürünün etkinliğini arttırır.

Henüz meyveye yatmamış ağaçlar için 20-40kg/da uygundur.

Fidan dikimlerinde, Fidan Çukuruna 500 gr ile 1kg karıştırılması uygundur.

Bağ; Olgun, verimli bağlarda 20-40kg/da damlama bölgesine uygulanır. Verime yatmamış bağlarda asma başına 250gr 
idealdir.

Şeker Pancarı ve Patates; 20-40kg/da ekim öncesi veya ekimle beraber uygulanabilir. NPK gübreleri ile harmanlanıp 
atılabilir.

Çilek; Fide dikimi öncesi 40-60kg/da.

Muz; Sera alanlarında imar döneminde 20-40kg/da, doğum döneminde 20-40kg/da
Açık muz alanlarında, imar döneminde 20-40kg/da, doğum döneminde 20kg/da

Tarla Bitkileri; Hububat, Baklagiller, Yağlı Tohumlar, Pamuk, Mısır ekimlerinde 15-20kg/da

Çeltik;20-40kg/da

Doz Oranları ve Süresi
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TOPRAK DÜZENLEYICILER



71





Humifarm Plus
Fertilop

Algamax SL
Nutramino

Extramin
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Organik madde %10
Toplam (Humik+Fulvik)Asit %12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %3
pH  8-10
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FERTILOP

Garanti Edilen Analiz           (w/w)

A
m

b
a

la
j

Organik madde %30
Organik Karbon %10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %4
pH  5-7

Türkiye toprakları genellikle organik madde içeriği bakımından fakir olup, ülkemiz topraklarının % 65’inde organik madde 
içeriği  çok azdır. Fertilop organik kökenli sıvı bir gübredir. Yüksek organik maddesi sayesinde Toprağın yapısının, fiziksel 
ve biyolojik olarak düzeltilmesi konusunda görev alır. Aynı zamanda yapısında bulunan bitki tarafından hızlı bir şekilde 
kullanılabilen ve bitkilerin büyümesi için gerekli besinleri açığa çıkaran organik karbon, toprak verimliliğinin temel unsurudur, 
Organik Karbon ayrıca havada ve sudaki karbondioksiti kullanarak bitkilerde organik maddenin üretimine yardımcı olur. 
Fertilop her türlü Sera Sebze ve meyveleri, Açık Tarla ürünleri ve meyvecilikte kullanıma uygun şekilde formüle edilmiştir. 
Damla sulama, Yağmurlama ve spring sulama sistemleri ile kullanıma uygundur. Düşük pH sayesinde diğer gübreler ile 
birlikte karıştırılmasında herhangi bir sıkıntı yoktur. 

Neden Fertilop  Kullanmalıyız?
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Kullanıldığı Bitkiler ve Uygulama Dozları

Damla Sulama Yapraktan 

Kullanılacak Bitki Kullanım ZamanıKullanım Dozları

SERA BİTKİLERİ

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

TAHILLAR

AÇIK TARLA SEBZELERİ

YUMUŞAK VE SERT 
ÇEKİRDEKLİ MEYVELER

ÇİLEK

BAĞ

NARENCİYE, ZEYTİN 

SÜS BİTKİLERİ

Vejetatif gelişme dönemi ve meyve büyütme 
dönemi boyunca10-15 gün arayla kullanılmalıdır. 

4-6 yapraklı dönemde

Sapa kalkma ve kardeşlenme döneminde

Vejetatif gelişme dönemi ve meyve büyütme 
dönemi boyunca kullanılmalıdır.

- Vejetatif gelişme dönemi,  meyve gözleri uyanma 
dönemi öncesi ve meyve büyütme dönemlerin de 
kullanılmalıdır.

Vejetatif gelişme dönemi ve Kardeş patlatma ve 
Meyve büyütme dönemlerinde 10-15 gün arayla 
kullanılmalıdır.

-Yaprak ve sürgün gelişim devresinde      
-Üzümlere ben düştükten sonraki dönemlerde 
kullanılmalıdır.

- Vejetatif gelişme dönemi,  meyve gözleri uyanma 
dönemi öncesi ve meyve büyütme dönemlerin 20-
25 gün arayla kullanılmalıdır

Vejetatif gelişme dönemi ve gonca doldurma 
dönemi boyunca 10-15 gün ara ile uygulanmalıdır.

2-4 lt /da

1-2 lt /da

-

2-4 lt/da

2-4 lt/da

2-3lt /da

2-3 lt/da

2-3 lt/da

2-5 lt/da

100-250 cc/100 lt su

100-150 cc / da

100-150 cc / da

100-200 cc / da

100-200 cc / 100 Lt su

100-250 cc / 100 Lt su

100-200 cc / 100 Lt su

100-250 cc / 100 Lt su

150-300 cc / 100 Lt su
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ALGAMAX SL
Sıvı Deniz Yosunu

Garanti Edilen Analiz           (w/w)

Organik Madde % 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 2
Alganik Asit % 0,2
pH 7-9

ALGAMAX SL çeşitli deniz yosunlarının karışımı sonucunda elde edilmiş organik madde bakımından zengin içerikli sıvı 
deniz yosunudur. Olumsuz hava koşullarında bitkilerde meydana gelebilecek problemleri azaltma konusunda müthiş bir 
üründür. Tohum ekim dönemi öncesinde tohuma karıştırılarak uygulandığında çimlenme oranını artırırken bitkinin sağlıklı 
ve güçlü bir yapı kazanmasını sağlar. Bitkinin boğum aralarını kısarak dengeli ve düzenli büyümeyi teşvik eder. ALGAMAX 
SL kök gelişimini, çiçeklenme ve meyve tutumunu artırıcı özelliğe sahiptir. Meyve tutumu gerçekleşmiş alanlarda meyve 
iriliğini ve danelerde şeker oranını arttıran farklı bir deniz yosunudur. Tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karışabilir.

• Başta Bambus arısı olmak üzere tüm faydalı böcekler karşı yan etkisi yoktur.
• Tüm tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.
• Organik bir ürün olduğu için organik tarımda kullanılabilir. Herhangi bir kalıntı riski yoktur.
• Zor koşullar altında etkili bir üründür.
• Kök gelişimini, çiçeklenme ve meyve tutumunu artırıcı özelliğe sahiptir. 

Neden Algamax SL  Kullanmalıyız?

Algamax SL Ne işe Yarar
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Kullanıldığı Bitkiler ve Uygulama Dozları

Damlama, Yağmurlama 
veya Sprinkten

Yapraktan 
Püskürtme

Kullanılacak Bitki Kullanım ZamanıKullanım Dozları
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• Bitki gelişimini teşvik eder
• Bitkilerdeki hormon dengesinin kurulmasını sağlayarak (çiçek, polen, meyve) oluşumunu tetikler
• Fotosentez yoluyla karbonhidrat oluşumunu destekler
• Bitkiler tarafından alınımı çok hızlıdır, çabuk etki gösterir
• Beraberinde kullanılan gübrelerin alımını ve verimliliğini artırır
• Bitkinin turgorunu korumasına yardımcı olur
• Başta mikro besin elementlerini şelatlayarak bitkinin kullanmasını sağlar
• Dış etmenlerden kaynaklanan zor koşullara karşı bitkiyi korur.
 NUTRAMINO,dış koşulların (düşük nem, don, yüksek sıcaklık vb. ) bitki metobolizması üzerinde yaratabileceği zor 
durumlarda kullanabileceğiniz mükemmel bir aminoasit kaynağıdır. Bitki bünyesine hızla nüfuz eden NUTRAMINO zor 
koşulların bitkide yaratmış olduğu olumsuz etkilerden bitkinin hızlı bir şekilde kurtulmasını sağlar. Hücre duvarının kalınlığını 
ve stabilitesini artırarak büyümeyi teşvik eder. Karbonhidrat oluşumunu destekler. Stomaların açılıp kapanmasında aktif 
görev aldığı için bitkinin solunum, fotosentez ve yaprak gübrelemelerinin en aktif şekilde kullanmasını destekler. 
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• Bitkiler tarafından alınımı çok hızlıdır, çabuk etki gösterir
• Dış etmenlerden kaynaklanan zor koşullara karşı bitkiyi korur
• Başta mikro besin elementlerini şelatlayarak bitkinin kullanmasının sağlar
• Bitkinin turgorunu korumasına yardımcı olur
• (Çiçek, polen, meyve) oluşumunu tetikler
• Bitki gelişimini teşvik eder
• Beraberinde kullanılan gübrelerin alımını ve verimliliğini artırır
• Fotosentez yoluyla karbonhidrat oluşumunu destekler

EXTRAMIN soya fasulyesinden elde edilmiş ve sadece L-Amino asitleri bünyesinde bulunduran eşsiz bir bitkisel kaynaklı sıvı 
organik gübredir. Ürün kalitesini ve miktarını azaltan, bitki metabolizması üzerinde olumsuz bir etkiye sahip zor koşullara 
karşı bitkinin direncini artırır. Işık ve nem oranının düşük, sıcaklık ve tuz konsantrasyonunun yüksek olduğu koşullarda 
bitkilerde stomalar kapalı hale geçerler. Bu durum bitkinin fotosentez hızını yavaşlatırken, metabolik gelişimini de olumsuz 
etkiler. EXTRAMIN bu koşullarda sitoplazmaya osmotik ajan olarak davranır ve stomaların açılımını teşvik ederek, bitki 
fotosentezi için yüksek derecede önemli olan klorofil konsantrasyonunu artırır. Toprakta bulunan mikro besin elementlerinin 
EXTRAMIN in yapısında bulunan amino asitler sayesinde şelatlanarak bitki tarafından alınmasını kolaylaştırır. Beraberinde 
kullanılan gübrelerin alınımını ve verimliliğini artırarak bitkilerde gözle görülür değişimlere neden olur. 
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