TOPRAĞIN GÜCÜ

TOPRAĞIN VE BİTKİNİN DOSTU
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BLACK STRONG:
Sıkı ve sert bir yapıya sahip olan killi toprakların parçalanmasını sağlar.
Bunun sonucu olarak toprak daha kolay
işlenebilir hale gelir.
Toprağın sıkışması önlenerek, daha iyi
havalanmasını sağlar.
Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Buharlaşma ile su kayıplarını azaltarak toprak
nemini korur.
Böylece bitkinin kuraklığa karşı
dayanıklılığı artar.
Gübreleme sonrası meydana gelen aşırı
tuz konsantrasyonları sonucu köklerin yanmasını azaltır ve önlerler.
Topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar.

Humik asitler topraktaki yüksek tuz
oranını ve dolayısıyla tuzlanma sonucu
ortaya çıkan toksitlenmeleri düşürme yeteneğine sahiptirler.
Toprakta bulunan besin maddelerinin
alımını arttırır.
Toprağın iyon değişim kapasitesini arttırıp,
topraktan alınamayan iyonları (K, Mg, Al,
Fe) bitki tarafından alınmasını sağlar.
Ürünlerde erkencilik sağlar.
Düzenli kullanım sonucunda verimde
artışlar sağlanır.
Toprağın Ph yapısını düzenleyip, toprağı
nötralize eder.

www.kutahyakimya.com.tr
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HUM ELİT

BİTKİNİN
AĞIZ
SÜTÜ

Organik Toprak Düzenleyici

Toprağın yapısını güçlendirir.
Sağlam kök gelişimini sağlar.
Su tutma kapasitesini arttırır.

Toprak ısınmaya başladığında
(cemre düştüğünde) bitki uyanır
ve etrafındaki besin elementlerini
çekmeye başlar.

1 LT

Ağaç uyandığında, o yıl içerisinde
ne kadar çiçek açacağı ve ne kadar ürün vereceği ile ilgili planlamasını yapar.

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Toprağı kabartır.
Toprağın su tutma kapasitesini
arttırır.
Toprak rengini koyulaştırarak
daha kolay ısınmasını sağlar.
Kimyasal gübre kullanımı 1/3
oranında azaltır. Gübreden yararlanımını ise 3 katına çıkartır.
Topraktaki mikroorganizmalar için besin ortamı oluşturarak
sayılarını arttırır.

Topraktaki besin elementlerini
bitkiler tarafından alınabilir forma
dönüştürerek pH’ın yarattığı
olumsuz etkileri ortadan kaldırır.

5 LT

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI
Bitkisel Üretimde
Yumrulu bitkilerde;
1 dekar (1000m²) alan için 40 lt
suya 2 lt ürün.
Tahıllar, Baklagiller ve Sebzelerde;
1 dekar (1000m²) alan için 40 lt
suya 1 lt.

UYGULAMA ZAMANI
Meyvecilikte

Üretimde kullanılan hammadde

0-3 yaşındaki ağaçlarda ağaç
başına 100ml x 600mlsu ile
ağacın taç izdüşümüne uygulanır.
3 yaş üstü ağaçlarda ağaç
başına 150ml x 600ml su ile taç
izdüşümüne uygulanır.
Damlama, Yağmurlama ya da
Mini Spring sistemlerinde 500 ml
- 1 litre olarak uygulanır.

20 LT

4

5

LEONARDİT
Bitkisel üretimde; ekimden 15-20
gün önce boş toprağa uygulanır.
Meyvecilikte; 15 Şubat - 21 Mart
arasında, gözler patlamadan 1520 gün önce.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Organik Madde
Toplam Hümik+Fülvik Asit
Suda Çözünür Potasyum
pH

%11
%12
%3
8-10

HUM ZINC

SIVI HALDEKİ Organik Toprak Düzenleyici
HÜMİK
ASİT
Mükemmel kardeşlenme.
Sağlam kök yapısı.
Üründe maksimum verim.

Sağlam kök gelişimi için tahılların
vazgeçilmez ürünüdür. Mükemmel kardeşlenme ve kökte saçaklanma sağlar.

Çinko eksikliğinde diğer besin
elementlerinin alımı gerçekleşemez. Yüksek ve kaliteli verim için
çinko çok önemlidir.

1 LT

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR

5 LT

Arpa ve buğday da kardeşlenmeyi arttırarak kök sistemini
geliştirir.
Başaklarda dane sayısı ve
randımanı ile danedeki protein ve
gluten oranını yükseltir.
Uygulama yapılan alanlarda
uygulama yapılmayan alanlara
göre oldukça yüksek artışlar gözlemlenmektedir.
Gelişme, bodurluk problemleri
görülen ürünlerde en güçlü kurtarıcımızdır.

Tohum kaplamada kullanılır. Hastalıklara karşı direnci arttırmak amacıyla destek
ürünümüzdür. Tohum ilaçlarıyla
birlikte kullanılabilir.
1lt ürün 4lt su ile karıştırılıp 100250kg tohum kaplayabilir.
Meyve ağaçlarında hasatlanan
sonraki dönemde uygulandığında bir sonraki sezon için meyve
gözü sayısını arttırır.

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI
Bitkisel Üretimde
Kuru tarım uygulamalarında;
0,5lt Hum Zinc/40lt su ile 1
dekar(1000m²) alana pülverizatörle(Holder), yabancı ot ilacı ile
beraber uygulanmaktadır.

20 LT
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Sulu tarım uygulamalarında;
1lt Hum Zinc/40lt su ile 1
dekar(1000m²) alana pülverizatörle, yabancı ot ile uygulanmalıdır. Ayrıca sulu tarımda
damlama,yağmurlama yada minispringden uygulama sistemi olarak
dekara 1 litre Humzınc pülverizatör kullanmadan da yapılabilir.

Ağaçlarda rozetleşmeye engel
olur.
Yeni ve sağlıklı sürgünlerin
gelişimini sağlar.
Hastalıklara karşı direnci arttırır.

UYGULAMA ZAMANI
Meyvecilikte

Üretimde kullanılan hammadde

3 yaş üstü ağaçlarda ağaç
başına 150ml x 600ml su ile taç iz
düşümüne uygulanır.
Damlama, Yağmurlama yada
Mini Spring sistemlerinde 500 ml
- 1 litre olarak uygulanır.

LEONARDİT
Bitkisel üretimde; Tahıllarda
yabancı ot ilacı uygulamaları ile
birlikte yapılmaktadır.
Meyvecilikte; Sonbaharda ürün
hasadından sonra ağaçlar yapraklarını dökmeden uygulanır.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Organik Madde
Toplam Hümik+Fülvik Asit
K²O
Suda Çözünür Çinko
pH

7

%14
%13
%2
%0,5
8-10

HUM VET

SIVI HALDEKİ Organik Toprak Düzenleyici
HÜMİK
ASİT
Bütün tarla ve bahçe bitkilerinde köklenmeyi ve kaliteyi arttırır.
Maksimum verimlilik sağlar.

Azot, fosfor ve potasyum içerikli
bir hümik asittir. Meyve kalite verim ve standartları geliştirir. (%1,5
azot, %1 fosfor-%3,9 potasyum ve
%12 hümik asit içerir.

Bünyesindeki potasyum
sayesinde, meyvedeki şeker
oranını arttırarak; verim, kalite,
kabuk kalınlığı, depolama ve raf
ömrünü uzatır.

1 LT

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Azot bitkilerin yeşil aksamının
gelişip büyümesi için gerekli besin
elementidir.
Fosfor çiçek sayısını ve meyve
tutumunu arttırarak kök sistemini
geliştirir.
Potasyum ise ürünün kalitesini
arttırır.
Pancarda polar ve verim artışını
destekler.
Patateste verim ve kalite artışı
sağlar.

Meyve tutumundan sonra
homojen gelişim sağlar, kalite ve
verimi destekler.
Üzümde şeker oranı artışı ve
yüksek verim sağlar.
Zeytinde yüksek rekolte ve kalite destekleyicidir.
Kısaca n. p. k dal-döl-bal demektir. 		

5 LT

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI
Bitkisel Üretimde
500 ml - 1 litre olarak Damla sulama, Yağmurlama yada Mini Spring
sulama sisteminden uygulanır.
Yapraktan uygulamalarında;
200-250ml Hum Vet 100lt su ile
uygulanır.

UYGULAMA ZAMANI
Meyvecilikte

Üretimde kullanılan hammadde

Ağaç başına 150ml x 600ml su
ile karıştırılarak taç izdüşümüne
uygulanır.
Damlama, Yağmurlama yada
Mini Spring sistemlerinde 1
dekar(1000m²) alan için 1,5lt ürün
kullanımı önerilir.

LEONARDİT
Bitkisel üretimde; Tahıllarda
yabancı ot ilacı uygulamaları ile
birlikte yapılmaktadır.
Meyvecilikte; Meyve tutumunun
başlangıcından itibaren 2-3 kez
gelişme dönemi boyunca 15gün
ara ile en az 2-3lt/da uygulama
yapılabilir.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Organik Madde
Toplam Hümik+Fülvik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit
pH

20 LT

8

9

%11
%12
%3,9
8-10

HUM PLUS

SIVI HALDEKİ Organik Toprak Düzenleyici
HÜMİK
ASİT
Sağlam kök gelişimi sağlar.
Bütün bitkilerde stresi ortadan
kaldırır.
Sebze ve meyvelerde gelişimi
hızlandırır.

1 LT

%10 amino asit içerikli Hümik
Asittir. Sıcak soğuk geçişlerindeki
stres faktörünü ortadan kaldırır,
ağaçta sağlam kök gelişimini
sağlar.

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Bitkilerde stres faktörünü ortadan kaldırır.
Fide yetiştiricileri hızlı bir
gelişim için amino asitli hümik
asidi mutlaka kullanmalıdırlar.
Fideler bulundukları zengin
besin ortamı olan viyollerden
çıkarılıp Hum Plus karışımına batırılıp dikilir ise fungal
hastalıklara karşı dayanıklılık
kazanır.

Kök kılcallarındaki büyüme
noktaları 3 kata kadar hızlı gelişim
gösterirler. Dolayısıyla köklenmeyi
hızlı bir şekilde teşvik eder.
Amino asit bitkilerde soğuğun
ve sıcağın yaratılmış olduğu stres
faktörlerini minimuma indirir.
Bitkilerde de insanlardaki gibi
kan dolaşımı gibi bir iletim sistemi
mevcuttur. Bitki besin elementleri
kök bölgesinde osmoz denilen
basınçla hücrelere taşınır. İletim

sisteminin hızını ne kadar arttırır
isek o kadar besin elementini
taşımış oluruz.
Hum Plus içerisindeki amino
asit hücre yapı taşı olduğu için
bitkiye bağışıklık sağlayacaktır.

5 LT

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI
Bitkisel Üretimde
1lt Hum Plus 4lt su ile
karıştırılarak fide ve/veya fidanlar
daldırılarak dikim yapılabilir.

UYGULAMA ZAMANI
Meyvecilikte

Üretimde kullanılan hammadde

Kök budaması yapılan fidanlar da kök hastalıklarına karşı
dayanıklılık artar.
3 yaş üstü ağaçlarda ağaç
başına 150ml x 600ml su ile taç
izdüşümüne uygulanır.
Damla sulama yada Mini Spring
sulamada 500 ml - 1 litre olarak
uygulanır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Organik Madde
Toplam Hümik+Fülvik Asit
K²O
pH

20 LT

10

LEONARDİT
Bitkisel üretimde; Fide veya fidan
dikimi dönemi.
Meyvecilikte; Ağaçlar uyanmaya başladıktan(cemre toprağa
düştükten)sonra uygulama yapılır.
Ayrıca aşırı soğuk ve don riski ya
da aşırı sıcaklarda ağaçlar strese
girdiklerinde de kullanılır.
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%15
%13
%3
8-10

FULVI GEN

BİTKİSEL
MENŞELİ

Sıvı Organik Gübre

Sebze ve meyvede hızlı gelişim.
Mükemmel kalite.
Maksimum verim sağlar.

Bitkinin dış etkilerine karşı
direncini arttırarak kaliteyi ve
verimi maksimuma çıkartır.

1 LT

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Kılcal kök atımını arttırarak
saçak kök oluşumunu sağlar.
Kaliteli meyve oluşumunu
sağlar.
Her türlü pH düzeyindeki damlama gübresi ile karıştırılıp uygulanabilir. Kalıntı ve çökelti yapmaz.
Fotosentezin artmasıyla üründe
verim artışı sağlar.
Topraktaki bitki besin elementlerinin bitkiye daha hızlı ve
sağlıklı şekilde taşınmasını sağlar.
5 LT

Bitkisel kökenli olması sebebiyle
hem toprak yapısında hem de
bitki bünyesinde aktiftir.
Klorofil oluşumunu sağlayarak
bitkilerin daha yeşil bir renk almasını sağlar.
Meyve ve sebzelerin içerisindeki şeker miktarını ve aromasını
arttırır.
Toprağın rengini koyulaştırarak
daha fazla ısı tutmasını sağlar.
İlkbahar erken donlarında, sıcaklık stresine dayanıklılığı arttırır,
erkenci ürün gelişimini destekler.

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI

UYGULAMA ZAMANI

Bitkisel Üretimde

Üretimde kullanılan hammadde

1 dekar(1000m²) alan için;
Damla sulama, Yağmurlama yada
Mini Spring sulama sistemlerinde
7-15 gün ara ile 1lt ürün kullanımı
önerilir.

BİTKİSEL MENŞELİ
Bitkisel üretimde; Çiçeklenme
dönemi haricinde tüm üretim
sezonu boyunca 7-15 gün ara ile
yapraktan yada sulama sistemleri
ile uygulanabilir.

Yapraktan uygulanacaksa;
250cc ile 1lt arası FulviGen 100lt
su ile karıştırılarak uygulanır.
Takiben 10-15 gün ara ile 3-4
uygulama yapılabilir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot (N)
Suda Çözünür K²O
pH

20 LT
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Yapısında doğal olarak oluşan
yapı taşları(auxin, giberellin ve
stokinin) kök sisteminin gelişmesini, bitkinin sağlıklı ve güçlü
gelişmesini destekler.
Ürünlerin raf ömrünü ve depolama süresini uzatarak pazar
değerini arttırır.
Kimyasal ilaç kullanımını azaltır.
Toprakta kesek oluşumunu
engelleyerek, toprağın daha rahat
hava almasını sağlar.

13

%40
%18
%1
%5
5-7

POT MIN

BİTKİSEL
MENŞELİ

Sıvı Organik Gübre

İdeal yaprak gübresidir.
Üründe kaliteyi arttırır.
Maksimum verim sağlar.
1 LT

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Bitkisel menşeli %13 organik
karbon içerir.
İçerisindeki azot sayesinde yeşil
aksamın gelişimini destekler.
Serbest amino asit ve mineral
maddelerce zengin içeriğe sahiptir.
Bitki gelişimini hızlandırıp rekolteyi arttırır.
İnsektisit (böcek ilaçları) ve
Fungusitler(mantar ilaçları) ile
birlikte uygulanabilir.

Meyve tutumundan sonra homojen gelişim sağlar ve kaliteyi
arttırır.
Standart bir ürün gelişimi sağlar,
kalite ve verimi destekler.
Üzümde şeker oranı artışı ve
yüksek verim sağlar.
Zeytinde yüksek rekolte ve
kalite sağlar.
Kiraz, elma, nar, ceviz, şeftali
ve turunçgillerin vazgeçilmez
destekleyicisidir.

Meyvelerin standart irilikte
olmasını, büyümesi ve gelişmesini
sağlar.

5 LT

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI

UYGULAMA ZAMANI

Bitkisel Üretimde

Üretimde kullanılan hammadde

Yapraktan Uygulanacaksa;
250cc ile 1lt arası Potmin 100lt su
ile karıştırılarak uygulanır. Takiben
10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
yapılmalıdır.

BİTKİSEL MENŞELİ
Bitkisel üretimde; Çiçeklenme
dönemi haricinde tüm üretim
sezonu boyunca 7-15 gün ara ile
yapraktan yada sulama sistemleri
ile uygulanabilir.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Sulama;
Damla sulama, Yağmurlama yada
Mini Spring sulama sistemlerinde
7-15 gün ara ile 1 dekar(1000m²)
alan için 1lt ürün kullanımı önerilir.

Toplam Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot (N)
Suda Çözünür K²O
pH

20 LT

14

15

%30
%13
%1
%3
4-6

ECO ZINC

BİTKİSEL
MENŞELİ

Sıvı Organomineral Gübre

Bitkide mineral ve organik
madde ihtiyacını karşılar.
Kaliteyi ve verimi arttırır.
1 LT

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Bitkisel kaynaklardan üretilmesinden dolayı hem toprakta hem
de bitkide çalışır.
Her türlü damlama gübresi ve
zirai ilaçla birlikte karıştırılarak
kullanılabilir.
Kullanılan gübre veya zirai ilacın
yarayışlığını arttırır.
Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerinin yükselmesi için gerekli
organik maddeyi sağlayıp çoğalmalarını ve aktifliğini destekler.

Bitkide solunum ve protein sentezinde artış sağlar.
Yapraktan ve topraktan kullanıldığında gözle görülebilen hızlı
bir gelişim farkı meydana getirir.
Kılcal köklerin sayısını arttırarak
mükemmel kök gelişimi sağlar.
İçeriğindeki çinko sayesinde
dane gelişimini destekleyerek
danelerin protein ve gluten oranlarının artmasını sağlar.

5 LT

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI

UYGULAMA ZAMANI

Bitkisel Üretimde

Üretimde kullanılan hammadde

Sulama;
Damla sulama, Yağmurlama ya da
Mini Spring sulama sistemlerinde
7-15 gün ara ile 1dekar(1000m²)
alan için 1lt ürün kullanımı önerilir.
Yapraktan Uygulanacaksa;
Yapraktan uygulamalarda 250cc
ile 1 lt arası Ecozinc 100lt su ile
karıştırılarak uygulanır. Takiben
10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
yapılmalıdır.

Tahıllarda ot ilaçlaması ile beraber kuru tarımda 1 dekar
(1000m²) alan için 0,5-1lt ürün
40lt su ile kullanımı önerilir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Sulu tarımda ise Damla sulama, Yağmurlama yada Mini
Spring sulama sistemleri ile 1
dekar(1000m²) alan için 1-2lt
ürün kullanımı önerilir.

Toplam Organik Madde
Toplam Azot (N)
Organik Azot (N)
Üre Azotu (N)
Suda Çözünür K²O
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
pH
Organik Karbon

20 LT
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BİTKİSEL MENŞELİ
Bitkisel üretimde; Çiçeklenme
dönemi haricinde tüm üretim
sezonu boyunca 7-15 gün ara ile
sulama sistemleri ile uygulanabilir.

17

%20
%8
%0,2
%7,8
%4
%0,01
%0,01
%0,1
%1
4-6
%8

K-23

K-23

Sıvı Potasyum Çözeltisi

Meyve büyümesini ve renklenmesini hızlandırır.
Dış etken değişimlerden etkilenmeyi minimuma indirir.

İçerisinde yüksek oranda
Potasyum bulunan ve bu
Potasyum’un etkisini artıran formulasyona sahip özel bir karışımdır.

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Bitkilerde meyve büyümesini
ve renklenmesini hızlandırdığı
gibi, bitkilerin dış etkenlerdeki
değişimlerden etkilenmelerini de
minimuma indirir.
Soğuk, ani nem değişimleri
(stomaların açılıp kapanmasını
düzenlemesi), yanlış ilaç ve
gelişim düzenleyicilerinin yan
etkisini (terlemeyi düzenleyerek
bitki bünyesinden atılımı veya
fazla miktardaki Aminoasit ve
NH4 ün köklere taşınması) minimuma indirir.

Bitki tarafından çok hızlı bir
şekilde alınarak meyvenin hızlı bir
şekilde gelişmesini sağlar.
Gelişmiş meyvelerin ise olgunlaşmasını (homojen renklenme,
parlaklık ve albeni) sağlar.
Meyvelerin bitki dalında uzun
süre beklemesini sağlar. Hasattan
sonra meyvelerin yol ve pazar
dayanımını arttırır.

ÜRÜN HAKKINDA

UYGULAMA ZAMANI

Çözünürlüğü
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Ürün Kullanım Miktarı
Açık tarla sebzelerinde damlama ile 2-4lt/da, yapraktan
200-400cc/100lt su ile;
Seralarda damlama ile 2-4lt/da,
yapraktan 200-400cc/100lt su
ile;
20 LT
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Hububatlarda damlama ile 2lt/da,
yapraktan 200cc/da;
Meyve ağaçlarında damlama ile 2-4lt/da, yapraktan
200-400cc/100lt su ile;

Bitkilerde gelişme döneminden
itibaren ihtiyaç duyuldukça uygulanır.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
%23

Yumrulu bitkilerde damlama ile 2-4lt/da, yapraktan
200-400cc/100lt su ile;
Endüstri bitkilerinde ve kesme
çiçekte damlama ile 2-4lt/da,
yapraktan 200-400cc/da ile
uygulanır.
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DINAMO

BİTKİSEL
MENŞELİ
AMİNOASİT

Sıvı Organik Gübre

Çiçeklenme ve meyve tutumunda artış sağlar.
Mineraller ve vitaminler bakımından zengin içeriklidir.

Dinamo enzimatik hidroliz yöntemiyle üretilen serbest L-alfa
amino asit, kısa zincirli peptitler,
nükleotitler, suda çözünür karbonhidratlar, oligosakkaritler,
doğal bitki gelişim düzenleyiciler,

1 LT

mineral ve vitaminler bakımından
zengin bir içeriğe sahiptir.

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Bitki tarafından kolay alınır ve
hızlı asimile olur.
Bitkilerde hızlı köklenme,
çiçeklenme ve meyve tutumunda
artış sağlar.
Hasat süresini kısaltır, üründe
erkencilik sağlar.
Sonbahar ve kış dönemlerinde
stresli koşullara, olumsuz iklimlere karşı bitkilerin
dayanıklılığını artırır.

Özellikle potasyum, kalsiyum
ve magnezyum alım ve asimilasyonunu arttırır.
Bu sayede bitki gerekli enerjisini
sağlamış olur.

5 LT

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI

UYGULAMA ZAMANI

Bitkisel Üretimde

Çözünürlüğü

Bitkisel Menşeli

Sebzeler ve meyve ağaçlarında,

Suda, tavsiye edilen yoğunlukta
çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve
kalıntı bırakmaz.

Bitkilerde gelişme döneminden
itibaren 15 gün arayla uygulanır.

Yapraktan; 250-350 cc/da veya
100lt suya

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Organik Madde
Organik Karbon
Organik Azot (N)
Serbest Aminoasitler
Suda Çözünür K²O
pH

Topraktan; 1-3 lt/da şeklinde
uygulanır.

20 LT
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%39
%17
%3
%4
%1
3-5

FLWR DUNGER

ÇİÇEKLENDİRİCİ NPK Gübre Çözeltisi 6-5-6

Büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırır.
Meyve ve çiçek gelişiminin
düzgün olmasını sağlar.

FLWR DUNGER bitkilerde özellikle generatif (çiçek, polen,
meyve, çekirdek) kısımların ve
büyüme noktalarının gelişimini
kontrol eden, bitkiye çok çabuk

alınıp taşınan, hemen etki eden
özel bir üründür.

250 cc

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
FLWR DUNGER çiçek öncesi
dönemde verildiğinde, bitkilerde çok sayıda çiçek oluşur ve
bu sayede çok sayıda meyve de
oluşur.
Çiçek ve meyve dökülmelerini
önler. Vejetatif gelişmesi hızlı olan
bitkilere verildiğinde, gelişmeyi
generatif kısımlara yönelterek,
boylanmayı yavaşlatır.

Kökten verildiğinde, kök miktarını, kök gelişim hızını ve kök
işlevini artırır.
Köklerden alınarak, yine bitkinin çiçek ve büyüme noktalarını
etkiler.

500 cc

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI

UYGULAMA ZAMANI

Bitkisel Üretimde

Karışabilirlik

Uygulama Şekli; Yapraktan ve
damlama sulama ile 250 ml - 50
ml uygulanır.

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla
kanşabilir ancak her uyguıamadan
önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

Dozu; Tüm bitkilerde yapraktan
ihtiyaca göre, 100 Litre su veya /
da 100-200 cc

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Sulama suyuna 1,5-2 litre/da- 50100 cc/ağaç dozunda uygulanır.

Toplam Azot (N)
Üre Azotu(N)
Suda Çözünür Potasyum(K2O)
Suda Çözünür Fosfor (P2O5)

1 LT
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Bitkisel üretimde; Sebzelerde
gelişme döneminde, Meyve
ağaçları ve bağlarda; Gelişme
dönemi öncesi ve gelişme
dönemi sonrası 3-4 uygulamaya
bölünerek uygulanır.
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%6
%6
%6
%5

QUTALENT
CA PLUS+

AMİNO
QUTALENT

Sıvı Organomineral Gübre

Meyvenin depo ömrünü uzatır.
Üründe dayanıklılığı artırır.
pH’ı dengeler.
Katyon değişim kapasitesini
(KDK) arttırır.

QUTALENT CA PLUS+’un içerisine stomaların açılmasını sağlayan
Aminoasitler ilave edilmiştir.
Bitkinin büyümesine, döl tutmasına ve ürünün kalitesi üzerinde
etkilidir.

1 LT

Köklerde hücre zarlarının geçirgenliğini arttırır ve besin alımını
arttırır.

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Toprakta NH4 - K - Mg çok fazla
ise Kalsiyum alınımı düşecektir.
pH 8’in üzerinde olduğu durumlarda kalsiyumun çözünmesi
azalır;
Kalsiyum alınamaz. Fotosentez az ise Kalsiyum alınımı yine
azalacaktır.
Toprakta Na(tuzluluk) oranı
fazla ise kalsiyum alınamaz.

Toprakta kalsiyum noksanlığı
varsa veya alınamayan formda ise,
Organik madde miktarı zayıfsa,
katyon değişim kapasitesi
düşükse.
Bitki hızlı büyüyorsa Kalsiyum
alınımı güçlenir.
Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde ve ürünlerde sezon boyu
kullanılacak bir üründür.

Bitki uygulamalarıyla kuraklık ve
stresten kaynaklanan stres azalır.
Tohumların çimlenmesini arttırır.

5 LT

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI VE UYGULAMA ALANLARI

10 LT
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Çiçek burnu çürüklüğü, uç yanıklığı,
meyve dokusundaki gevşemeye
karşı, Vegatatif büyümede, Meyve
gelişirken, büyüme döneminde 1-2
defa, meyveler 2 cm olunca 2-3 kez
10-15 gün ara ile uygulanır. 150-250
cc/da
Yaprak ucu yanıklarına karşı, Vegatatif büyümede, Meyve gelişirken,üretim dönemi boyunca 2-3 uygulama
yapılır. 150-250 cc/da
Acı benek, kararma v.s. karşı erken
dönem uygulamaları (2 kez) önemlidir. Acı benek belirtisinin yaygın olduğu bölgelerde uygulamalara erken
dönemde başlamak ve sürdürmek
gerekir. Meyve tutumundan 20 gün
sonra, meyve tutumundan 40 gün
sonra.
Sebzeler (Açık tarla)
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye,

Salatalık, Kavun Ekim ve dikimden
önce toprağa verilir. Büyüme döneminde 1-2 defa, meyveler 2cm olunca 2-3 kez 10-15 gün ara ile uygulanır.
150 – 250 cc/ 100 L Su veya 1 – 1,5
Lt / Da
Sera Altı ve Örgü altı Sebzeler
Fide toprağa tutunduktan sonra
damlama ile torağa verilir.
150 – 250 cc/ 100 L Su veya 1 – 1,5
Lt / Da
Yumru Bitkiler
Şekerpancarı, turp, soğan, patates,
havuç tohum ekiminden önce toprağa verilir. 150 – 250 cc/ 100 L Su
veya 1Lt / Da
Mısır, Ayçiçeği, Anason Toprak
hazırlığında kullanılır. 150 – 250 cc/
100 L Su veya 1Lt / Da
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Elma, Armut, Ayva, Kiraz, Kayısı, Şeftali Çiçek meyveye döndükten sonra
başlayarak, meyve ve rengi dönünceye kadar. 150 – 250 cc/ 100 L Su
veya 100-150 cc/ağaç
Narenciye
(Mandalina, Portakal, Limon) Sezon
boyunca. 150 – 250 cc/ 100 L Su,
100-150 cc/ağaç Zeytin Çiçek meyveye döndükten sonra başlayarak
meyve rengi dönünceye kadar. 150 – 250 cc/ 100 L Su,
100-125 cc/ağaç
Çilek Fide toprağa tutunduktan sonra başlayarak kardeşlenme ve hasat
boyunca günlük olarak 150 – 250 cc/
100 L Su, 50-70 cc / Da
Bağ
Bitkiler uyanmaya başladıktan sonra
hasada kadar kullanılır. 150 – 250 cc/
100 L Su, 1-1,5 Lt / Da

HUMMIX POWER
GRANULE

ORGANİK
MİNERAL
KARIŞIMI

Organomineral Toprak
Düzenleyici

Leonardit kaynaklı organik toprak
düzenleyicisi ve toprakta organik
madde kaynağıdır.

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Leonardit esaslı organik toprak
düzenleyicisidir. Toprakta organik
madde kaynağıdır.
İçeriğindeki humik ve fulvik
asitler gerek toprağa gerekse bitkiye yaşamsal besin maddelerinin,
vitaminlerin ve iz elementlerinin
doğal yollarla sağlanmasında aktif
rol oynar.
Ağır bünyeli (killi) toprakların
yumuşak ve geçirgen bir yapı
kazanmasını sağlayarak, toprağı
havalandırır ve kolay işlenebilir
hale getirir.

Hafif bünyeli (kumlu) topraklarda yapıştırıcı özelliği sayesinde
kum taneciklerini birbirine
bağlayıp toprağın su ve nem tutma kapasitesini arttırır.
Bitkilerin daha sağlıklı, güçlü
ve olumsuz dış etkilere karşı
dayanıklı olmasını destekler.
Meyvelerin daha iri, gösterişli,
dolgun, canlı renkte ve standart
görünümünde olmasını sağlar.
Toprağın rengini koyulaştırarak
daha fazla ısı tutmasını sağlar.

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI

Ürünlerin raf ömrünü ve depolama süresini uzatarak pazar
değerini arttırır.
Toprakta kesek oluşumunu
engelleyerek toprağın daha rahat
tava gelmesini sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Üretimde kullanılan hammadde
LEONARDİT

Toprak tahlil sonucuna göre 2550 kg veya üzeri, ekim öncesi ya
da ekimle beraber kullanılabilir.

26

Toplam Organik Madde
Toplam Hümik + Fülvik Asit
Maksimum Nem
pH
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%40
%20
%20
5-7

DEMİR SÜLFAT

DEMİR
SÜLFAT

EC Fertilizer Demir Tuzu

Bitkilerin demir kaynağıdır.

Bitkilerde fotosentez için gerekli
olan klorofl pigmentnin artmasını
hızlandırarak bitkinin daima yeşil
ve sağlıklı olmasını sağlar.

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Demir noksanlığı nedeniyle
yeterli büyüme ve gelişme gösteremeyen bitkiler için tavsiye edilir.
Demir fotosentezin bileşenlerinden biri olup, iyi bir gelişme
için mutlaka gerekli iz elementlerinden biridir.
Kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşan kireçli topraklarda
eksikliğine en çok rastlanan
mikro besin maddesidir.

Fotosentez alanının giderek
kaybedilmesi bitkide kuru madde birikimini durdurur ve verim
düşer. Buna karşı Demir Sülfat
tamamı şelatlı, yüksek etkili bir
demir kaynağıdır.

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI VE UYGULAMA ALANLARI

Sera bitkilerinde meyve oluşumu ve noksanlık görüldüğünde
2-3kg/da;

Sebzelerde (açık tarla)
meyve oluşumu ve noksanlık
görüldüğünde 2-3kg/da;

Meyve ağaçlarında toprak
hazırlığında ve noksanlık
görüldüğünde ağaç başına 3kg,
ağaç izdüşümüne 3kg;

Bağda toprak hazırlığında ve
meyve oluşumu sonrasında ağaç
başına 3kg/da;

Mısır, ayçiçeği, tütün ve pamukta bitkiler 4-5 yapraklı olunca
3-4kg/da;
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GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda çözünür Demir (Fe)

Baklagillerde çiçeklenmeden
sonra iki uygulama 2-3kg/da doz
olarak uygulanır.
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%17

MAGNEZYUM
SÜLFAT

MAGNEZYUM EC Fertilizer
SÜLFAT

Bitkilerdeki yeşil rengin ana
bileşenidir.
Soğuğa ve hastalıklara karşı
dayanım sağlar.

Bitkinin güneş ışınlarından azami
ölçüde faydalanmasını ve koyu
yeşil yaprakların oluşmasını sağlar.

ÜRÜN KULLANIMIYLA ELDE EDİLECEK FAYDALAR
Zayıf gelişme gösteren bitkileri canlandırmak ya da erken
dönemde bu olumsuzluğun
önüne geçmek için ideal bir
gübredir.
Magnzeyum, bitkilerdeki yeşil
rengin (klorofil) ana bileşeni olup
bitkinin güneş ışınlarından azami ölçüde faydalanmasını teşvik ederek sağlıklı ve koyu yeşil
yaprakların oluşmasını sağlar.

Bu yönüyle; bitkinin fotosentez
gücü, kuru madde biriktirme kapasitesi, sonuçta verim ve kalite
üzerinde belirleyici etkiye sahip
bitki besin maddesidir.
Magnezyum ayrıca bitkinin
su kullanım etkinliğini ve fosfor alımını artırır. Yapraklara
direnç kazandırarak soğuğa ve
hastalıklara dayanım sağlar.

UYGULAMA ZAMANI

Domates, Biber, Patlıcan; Şaşırtmadan 2 hafta sonra ilk, birinciden 2 hafta sonra 2. uygulama.
Kabak, Hıyar, Kavun, Karpuz;
Şaşırtmadan 2 hafta sonra ilk,
birinciden 20 gün sonra 2. uygulama.
Narenciye; Çiçeklenmeden 10-15
gün önce ilk, birinciden 6 hafta
sonra 2. uygulama.
Muz; Yeni sürgünde 500cc/da
veya 100l su ile.
Elma, Armut, Pamuk; Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ilk, birinciden 4 hafta sonra 2. uygulama.
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Şeker pancarı, patates, domates, hıyar, patlıcan, biber,
karpuz, kavun, muz, lahana, mısır,
narenciye, elma ve üzüm topraktan yoğun bir şekilde magnezyum
kaldırırlar.

ÜRÜN KULLANIM MİKTARI

Şeftali, Erik, Kayısı, Kiraz; Yaprak
oluşumunu tamamladıktan sonra
ilk, birinciden 4 hafta sonra 2.
uygulama.
Şekerpancarı; 4-6 yapraklı
dönemde ilk, 15 gün sonra 2.
uygulama.
Fındık; Gelişme döneminde 1-2
uygulama yapılır.
Bağ; Çiçeklenmeden 10-15 gün
önce.
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Belirtilen belli zaman dilimlerinde
150-200 cc/dekar veya 100 l su
ile uygulanır.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
%16
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)
%32

BU TOPRAKLARDA

GELECEK VAR!
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