Carba
Ürün Kataloğu

Tarladan Sofralara Doğal ve Sağlıklı Ürünler prensibiyle sektörün güvenilir
şirketleri arasında yer almayı başaran Avagro Tarım Kimya, yönetim ve
kalite politikasını da bu doğrultuda sürdürüyor.
“Dünya Tarımının Kimyasını Önemsiyoruz” sloganıyla adımını attığı
sektörde kaliteli ürün ve hizmet denince akla ilk gelen kurumlardan biri
haline gelen Avagro, müşterilerinden tedarikçilerine, çalışanlarından
topluma kadar tüm paydaşlar için değer yaratıyor. Üretirken de tüketirken
de sağlıklı yaşamdan yana olanların dostu Avagro Tarım Kimya 2013 yılında
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Toptancılar Sitesinde kuruldu Avagro. İlk
günden beri Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına büyük önem
verdi. Uzman kimyagerler ile oluşturduğu Ar-Ge Laboratuvarı ile her geçen
gün daha iyiye doğru yol alan Avagro, gerek ürünlerin gerekse de ticari
faaliyetlerinin temeline şeffaflık, dürüstlük, karşılıklı saygı, etik değerlere
bağlılık, çevreye duyarlılık ve toplumsal sorumluluk ilkelerini yerleştirdi.
Avagro Tarım Kimya; müşterilerine, çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı
sorumluluklar taşır. Kurumsallık, teknoloji, çalışanlarının motivasyonu ve
müşteri memnuniyeti; faaliyetlerinin ana eksenini oluşturur. Varoluşundan
bu yana kalitesinden taviz vermeden mükemmelliğin detayda gizli olduğu
bilinci ve daima daha iyiyi hedefleyerek çağdaş bir hizmet sunar. Kalite
standartlarını sürekli geliştirip, pazardaki güvenilirlik konumunu korumayı
birincil amaç olarak belirler. Bu amaca ulaşmak için müşteri güven
ve memnuniyetini sağlamak ön plandadır. Firma, sürekli öğrenme ve
iyileştirme çabası içinde hızla büyümektedir.

“Doğallık Doğamızda Var” diyen Avagro Tarım Kimya; tüm faaliyetlerini

“Мы заботимся
о качестве
Вашего
урожая...
“
uluslararası standartlara
uygun olarak
gerçekleştiriyor.
Bu doğrultuda;

tüm dünyada kabul gören standartlara uygun olarak, Kalite Yönetim
Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni
başarıyla yürütüyor.
Bu politikanın sürekliliğini sağlayan ana başlıklar ise
Müşterilerin üretim ve hizmetlerinin aksamaması için ürünlerin sağlam,
etkili ve güvenilir olmasını sağlamak.
Dünyadaki teknolojileri, standartları sürekli izleyerek müşterilerinin
beklentilerini aşan ürünler sağlamak.
Müşterilere uygun fiyat ve üstün kalite ile mevzuata uygun, zamanında
ve güvenilir ürünler sunmak.
Çalışanların sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence
altına almak; kuruma bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla
aktiviteler düzenleyerek bireysel gelişimlerini artırmak; şeffaf yönetim
ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım
ruhunu sürekli zinde tutmak.
Tedarikçilerle sıkı ve sürekli işbirliği kurarak gelişmelerini sağlamak,
sonuçları izlemek, hizmet zinciri halkalarının tümünün sağlamlığından
emin olmak şeklinde sıralanabilir.
Avagro Tarım Kimya; tüm faaliyetlerinde insanı en temel değer olarak
kabul eder ve daha güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak her türlü
kayıp riskini en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.
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AMİNOFUL

BITKISEL MENŞELI AMINOASIT İÇEREN SIVI ORGANIK GÜBRE
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Organik Madde
% 45
Organik Karbon
% 16
Organik Azot (N)
% 2,3
Serbest Aminoasitler
%4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 6
pH
3,3 - 5,3
AminoFUL, bütün bitkilerde üretim
periyodunun her aşamasında (fide/gelişme/
hasat) kullanılabilen; Biyolojik, organik, ve
çevreci, mükemmel bir üründür.
Kültür bitkilerinin maksimum enerjiye
ihtiyaç duydukları: Çiçeklenme öncesi, Meyve
oluşumu, Tuzluluk, stres, patojen bakteri
tahribatları ve olumsuz iklim koşullarında
yapılan uygulamalarda, bu koşulların ortadan
kaldırılmasının yanı sıra pestisitlerin ve
kimyevi gübrelerin bitkiler tarafından gerek
topraktan gerekse yapraktan alınımlarını
artırır. Kök oluşumu, çiçeklenme öncesi,
meyve bağlama, tuzluluk, patojen bakteri
tahribatı, olumsuz iklim koşulları (kuraklık,
aşırı yağış, gece-gündüz arası sıcaklık farkı,
don vs.) gibi stres koşullarında bitkinin en
fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu zamanlar
olup bu koşullarda AminoFUL uygulaması
mükemmel netice verir.

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI:
200 - 250 ml / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1,5 - 3 Lt. / da

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul,
Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan,
Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya,
Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz,
Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem,
Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar,
Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşam üzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su
ile doldurulur. Önerilen dozda gübre, ayrı
bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya
konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile
tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve
hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı
alkali ve asidik reaksiyon gösteren ürünler ve
yağlar ile karıştırılamaz.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal
ambalajında
normal
şartlar
altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza
ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3
yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile
+40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış
ve vs. ) sorumluluğundadır.

AVOFUL

BITKISEL MENŞELI SIVI ORGANIK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
w/w
Toplam Organik Madde
% 45
Organik Karbon
% 19
Toplam Azot (N)
% 2,8
Serbest Aminoasitler
%4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 5
pH
3,5 - 5,5

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI:
150 - 300 ml / 100 Lt su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 2 - 3 Lt / da

Üretimde Kullanılan Hammadde:
Bitkisel kaynaklı materyaller.

Tamamen Organik ve Doğal Üründür.
Tamamı bitkisel olup her türlü toprak
şartlarında toprağın hem fiziksel hem de
kimyasal yapısının düzeltilmesinde öncül rol
oynar.
Yüksek organik madde ihtiva eder.
PH’sı 4-6 aralığında olup bitki tarafından
alınabilirliği maksimumdur.
Muhtevasında bulunan azot (N) organik
formda (amin NH2) olup bitki tarafından
ihtiyaç duyulan gelişim hormonlarının
sentezlenmesinde öncül rol oynar.
K20 ile zenginleştirilmiş olan ürünümüz,
potasyum içeriği bakımından; ihtiva ettiği
potasyumun organik formda olması ve
alınabilirliğinin de yüksek seviyede olması ile
ihtiyacı karşılayabilecek düzeydedir.

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul,
Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan,
Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya,
Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz,
Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem,
Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar,
Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşam üzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su
ile doldurulur. Önerilen dozda gübre, ayrı
bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya
konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile
tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.

FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış
ve vs. ) sorumluluğundadır.

KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve
hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı
alkali ve asidik reaksiyon gösteren ürünler ve
yağlar ile karıştırılamaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal
ambalajında
normal
şartlar
altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza
ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3
yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile
+40°C olmalıdır.

AMBALAJ
5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet
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AVONOF

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
w/w
Toplam Organik Madde
% 45
Organik Karbon
% 19
Toplam Azot (N)
% 2,7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 3,5
pH
3,5 - 5,5

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI:
250 - 500 ml / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 2 - 4 Lt. / da

Üretimde Kullanılan Hammadde: Bitkisel kaynaklı materyaller.

% 100 Bitkisel bazlı, yüksek oranda
organik madde,organik asitler ve doğal bitki
gelişim düzenleyicilerden oluşan içeriği
sayesinde;
Toprağın yapısını ve dokusunu fiziksel
olarak iyileştirir, toprağı havalandırır.
Yaprak
gübresi
uygulamalarında,
suyun pH’sını dengeleyerek mikro besin
elementlerinin hızlı ve tamamen
alımını
sağlar.
İlaçlama suyunun pH’sını dengeleyerek
maksimum ilaç etkinliğine yardımcı olur.
Sağlam, pişkin ve kalın gövde gelişimini
teşvik eder.

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul,
Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan,
Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya,
Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz,
Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem,
Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar,
Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşam üzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su
ile doldurulur. Önerilen dozda gübre, ayrı
bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya
konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile
tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve
hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı
alkali ve asidik reaksiyon gösteren ürünler ve
yağlar ile karıştırılamaz.

AMBALAJ
20 Lt. x 1 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal
ambalajında
normal
şartlar
altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza
ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3
yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile
+40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış
ve vs. ) sorumluluğundadır.

AVOPLEX

Büyümenin;
ekonomik ve etkili yolu

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
w/w
Toplam Organik Madde
% 34
Organik Karbon
% 19
Toplam Azot (N)
% 2,3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 4
pH
3,5 - 5,5

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI:
250 - 500 ml / 100 Lt su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 3 - 6 Lt / da

Üretimde Kullanılan Hammadde: Bitkisel kaynaklı materyaller.

% 100 Bitkisel bazlı, yüksek oranda organik
madde,organik asitler ve doğal bitki gelişim
düzenleyicilerden oluşan içeriği sayesinde;
Toprağın yapısını ve dokusunu fiziksel
olarak iyileştirir, toprağı havalandırır.
Yaprak gübresi uygulamalarında, suyun
pH’sını dengeleyerek mikro besin elementlerinin hızlı ve tamamen alımını sağlar.
İlaçlama suyunun pH’sını dengeleyerek
maksimum ilaç etkinliğine yardımcı olur.
Sağlam, pişkin ve kalın gövde gelişimini
teşvik eder.
UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul,
Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan,
Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya,
Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz,
Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem,
Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar,
Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşam üzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su
ile doldurulur. Önerilen dozda gübre, ayrı
bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya
konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile
tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.

KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve
hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı
alkali ve asidik reaksiyon gösteren ürünler ve
yağlar ile karıştırılamaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal
ambalajında
normal
şartlar
altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza
ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3
yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile
+40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış
ve vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
20 Lt. x 1 Adet
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BİG BASE

HAYVANSAL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Organik Madde
Organik Karbon
Organik Azot (N)
Serbest Aminoasitler
pH
BİTKİ ADI

w/w
% 50
% 24
%8
%8
5,5 - 7,5
UYGULAMA MİKTARI VE ŞEKLİ

UYGULAMA ZAMANI

Topraktan Uygulama
(Damalama Sulama ile)

Yapraktan
Uygulama

Tüm Sera Sebzeciliği; (Domates,
Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasülye,
Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs.

1000 - 1200 cc./da

100 Litre suya
75 cc. - 150 cc.

Dikimden itibaren hasat sonuna
kadar bir hafta ara ile 2 defa
uygulanır.

Tüm Açık Alan Sebzeciliği; Domates,
Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasülye,
Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs.

750 - 1000 cc./da

100 Litre suya
75 cc. - 150 cc.

Dikimden itibaren hasat sonuna
kadar 15-20 gün ara ile 2 defa
uygulanır.

Tüm Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler;
(Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul,
Kıvırcık, Aysberg vs.)

750 - 1000 cc./da

100 Litre suya
75 - 150 cc.

Dikimden itibaren hasat sonuna
kadar 1 hafta ara ile 2 defa uygulanır.

Kavun, Karpuz, Kabak vs.

800 - 1000 cc./da

100 Litre suya
100 -150 cc.

İlkbahardan itibaren 20-30 gün ara
ile 2-3 kez ugulanır.

250 - 500 cc./da

100 Litre suya
50 - 75 cc.

Dikimden itibaren hasat sonuna
kadar 15 gün de bir 2 kez uygulanır.

750 - 1000 cc./da veya
ağaç başına 15-45 cc.

100 Litre suya
100 - 150 cc.

Üç uygulama tavsiye edilmektedir.
1.Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen
öncesinde 2.Meyve oluşumunda
3.Hasat sonuna kadar

1500 - 2000 cc./da

100 Litre suya
100 - 150 cc.

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan
sonra 20 gün ara ile 2 kez uygulanır.

-

100 Litre suya
100 - 150 cc.

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan
sonra 20 gün ara ile 2 kez uygulanır.

Süs Bitkileri vs.
Tüm Meyve Ağaçlarında; Elma,
Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz,
Vişne, Badem, Bağ, Zeytin ve
Narenciye vs.
Tüm Endüstri Bitkileri; (Mısır, Soya,
Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Şeker
Pancarı)
TümTarla Bitkileri; (Arpa, Buğday,
Nohut, Mercimek vs.)

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su
ile doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı
bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya
konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile
tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.

AMBALAJ
5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal
ambalajında
normal
şartlar
altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza
ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3
yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5°C ile
+35°C derece olmalıdır.
KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve
hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği gibi,
aşırı alkali ve asidik reaksiyon gösteren
ürünler ve yağlar ile karıştırılamaz.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti
eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan
dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın
garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve
depolama şartlarından kaynaklanabilecek
sorunlar kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili
olamayış ve vs. ) sorumluluğundadır.

BİG TONİK
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Tüm Bitkilerin, Enerji İçeceği...
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
w/w
Toplam Organik Madde
% 45
Organik Karbon
% 15
Organik Azot (N)
% 3,5
Serbest Aminoasitler
% 13,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 6,5
pH
2,5 - 4,5

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI:
150 - 250 ml / 100 Lt su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 500 cc. / da

Üretimde Kullanılan Hammadde: Bitkisel kaynaklı materyaller.

Tüm bitkiler için vazgeçilmez enerji kaynağıdır.
Topraktaki canlıları (mikroflora) harekete
geçirir.
Köklendirmeyi teşvik eder, bitkinin kök
sistemin çalıştırır ve bitkiyi geliştirir.
Topraktaki tuzluluğu giderir.
Bitkinin
zorlanarak
aldığı
besin
maddelerini bitkinin bünyesine daha çabuk
taşır
Topraktaki elementlerin daha çabuk ve
daha kolay alımını sağlar.
Gübreyle beraber verildiğinde, gübreyi
bitkiye taşır.
Yeşillenmeyi teşvik eder.
BiG Tonik uygulamaları ile üreticimiz; Gübre
tasarrufu yerine gübre israfının önüne nasıl
geçilebileceğini görecektir. Böylece düzenli
uygulamalarla tonaj, kalite ve gübreleme
miktarı arasındaki ilişki daha sağlıklı olacaktır.

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşam üzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su
ile doldurulur. Önerilen dozda gübre, ayrı
bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya
konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile
tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul,
Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan,
Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya,
Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz,
Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem,
Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar,
Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal
ambalajında
normal
şartlar
altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza
ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3
yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile
+40°C olmalıdır.

FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış
ve vs. ) sorumluluğundadır.

KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve
hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı
alkali ve asidik reaksiyon gösteren ürünler ve
yağlar ile karıştırılamaz.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet
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BLACK ROOT

SALİCA HUMATE

SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Organik Madde
% 13
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
% 12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 1
pH
7,4 - 9,4
Black Root Salica Humate; hem toprak, hem
de yapraktan uygulanabilen yüksek kalitede bir
hümik asittir.
Bitkilerin kök gelişmesini teşvik eder.
Toprak mikroorganizmalarının çoğalmasını
sağlar.
Tarlada kalan anızın kısa sürede bozulmasını
sağlar.
Azot, fosfor, potas, demir, çinko gibi
elementlerin bitkiler tarafından kolaylıkla
alınmasını sağlar.
Killi toprakların yapısını hafif hale getirir.
Toprakta tuz birikimini önler. Topraktaki tuzu
parçalayarak tuzluluğu düşürür.
BİTKİ ADI
Şeker Pancarı,Kırmızı Pancar

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 150-250 ml. /100 Lt.su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 500 cc. / da
Çorak toprakları ıslah edilmesinde kullanılan
üstün kalite bir toprak düzenleyicisidir.
Topraktaki mevcut olan makro ve mikro (iz
element) besin elementleri şelatlayarak alınımını
arttırır.
Su ve havanın toprağın içinde daha iyi şekilde
dolaşmasını sağlar.
Özel imalat teknikleri ile elde edilen üstün
kalitede bir üründür.
Yenilebilen kısımları toprağın altında bulunan
şeker pancarı, patates, soğan, sarımsak, havuç,
turp, kereviz v.s. gibi yumrulu bitkiler başta
olmak üzere her türlü üründe yapraktan tatbik
edildiğinde önemli oranda verim artışı sağlar,
pancarda şeker oranını yükseltir.

1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

UYGULAMA MİKTARI VE ŞEKLİ
TOPARKATAN (Damlama sulama ile)

YAPRAKTAN

1 - Geniş toprak uygulaması : Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 300 cc.

Birinci tatbikat; ekimden 10-12
hafta sonra dekara 200 cc.
dozda. İkinci tatbikat; aynı dozda birinci'den 2-3 hafta sonra

2 - Sıravari - şerit uygulaması : Ekimi takiben
dekara 200 cc.
Diğer Yumrulu Bitkiler (Patates,
havuç, Soğan vs

AMBALAJ

1 - Geniş toprak uygulaması : Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 300 cc.
2 - Sıravari - şeri tuygulaması : Ekimi takiben
dekara 200 cc.

Bitkiler 20-25 cm yüksekliğe
erişince dekara 50 cc, 15-20
gün sonra 2. tatbikat yapılır.

Tarla Bitkileri: Pamuk, mısır, hububat, ayçiçeği vs

Geniş toprak uygulaması ve Sıravari-şerit uygulaması yukarıdaki gibidir. Damla veya sulama
suyuna da dekara 250 cc hesabı ile kullanılır.
Sezon boyunca 5-6 kez tekrarlanır.

Bitkiler 20-25 cm. Boya erişince dekara 50 cc. dozda tek
başına veya yaprak gübreleri,
bitki gelişim düzenleyicileri ve
pestisitlere aynı dozda katılarak kullanılır.
Gerekirse 20 gün sonra aynı
dozda tekrarlanır.

Sebze : Domates, salatalık, biber,
patlıcan, fasulye, kavun, karpuz vs.

Şaşırtılan ürünlerde, fidelerin, şaşırtılması esnasın-da 100 Lt can suyuna 200 cc dozda katılarak
fide-lere verilir. Seralarda damla sulama-da dekara 1 Lt. dozda 1 ay ara ile 2-3 defa uygulanır.

Meyve Bahçeleri : Yumuşak ve taş
çekirdekli meyve ağaçları, Narenciye, Bağ, Zeytin, Fındık, Muz vs.

Yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicileri veya pestisitlere, 100 lt suya 50 cc
dozunda katılarak onların uygulamaları esnasında doğrudan yapraklara pülverize
edilir.

Tohumların Islatılması

Ufak tohumlar : 100 Kg tohuma 500 cc. Black Root Salica Humate, Tohumların
ıslatılmasında kullanılan suya ilave edilir.
İri Tohumlar : 100 Kg tohuma 250 cc. Black Root Salica Humate, Tohumların ıslatılmasında kullanılan suya ilave edilir.

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşam üzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
DEPOLAMA ŞARTLARI : Orjinal ambalajında
normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl
süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza
eder. Depolama sıcaklığı +5°C ile +35°C derece
olmalıdır.
KARIŞABİLİRLİK: Suda, tavsiye edilen oranlarda
çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı
bırakmaz. Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği
gibi, aşırı alkali ve asidik reaksiyon gösteren
ürünler ve yağlar ile karıştırılamaz.

HASAT POWER 309

Daha canlı, daha renkli ve dolgun
meyveler için...

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

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

w/w
% 35
% 19
% 1,5
%2
4-6

Hasat 309 organik madde bakımından
oldukça zengin olup bitkisel kökenli fulvik asit
ve amino asitlerle zenginleştirilmiştir.
Hasat
309
POTASLI
meyvenin
renk
teşekkülüne
katkıda
bulunur.
Meyve
renklerinin daha canlı, şekillerinin daha
dolgun oluşumuna yardımcı olur.

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI:
150 - 300 ml / 100 Lt su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 2 - 3 Lt / da

KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve
hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı
alkali ve asidik reaksiyon gösteren ürünler ve
yağlar ile karıştırılamaz.

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul,
Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan,
Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya,
Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz,
Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem,
Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar,
Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal
ambalajında
normal
şartlar
altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza
ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3
yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile
+40°C olmalıdır.

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşam üzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su
ile doldurulur. Önerilen dozda gübre, ayrı
bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya
konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile
tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.

FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış
ve vs. ) sorumluluğundadır.

20 Lt. x 1 Adet
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Avamino

AMİNOASİT İÇEREN BİRKİSEL MENŞELİ KATI ORGANİK GÜBRE
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Organik Madde
Organik Karbon
Organik Azot (N)
Serbest Animoasitler
Maksimum Nem
pH Aralığı

w/w
% 70
% 19
% 5,6
% 34
% 20
2,7 - 4,7

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİĞİ:
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda
çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı

bırakmaz. Pestislerin çoğu ile karıştırılabileceği
gibi, alkali reaksiyon gösteren ürünler, bakırlı
preparatlar ve yağlar ile karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt
güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlar
altında en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C (derece) arasında olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

UYGULAMA ALANI

UYGULAMA DÖNEMİ VE ADEDİ

AMBALAJ
400 gr. X 1 Adet

UYGULAMA DOZU
YAPRAKTAN

Damlama Sulama ile
TOPRAKTAN

Avamino sıvı-katı gübrelerle karıştırılarak kullanılabileceği
gibi tek başına da yapraktan ygulama yapılabilir.
Üretim periyodu boyunca 2-4 uygulama yapmak, yeterlidir.

30 - 50 gr./ 100 Lt.su

100 gr./da

Yaprak gübreleri ile birlikte veya tek başına tatbik edilir.
Üretim sezonu boyunca 2-4 uygulama yapmak yeterlidir.

30 - 50 gr./ 100 Lt.su

100 gr./da

TARLA BİTKİLERİ
Pamuk, Buğday, Tütün, Çeltik,Mısır, Soya, Bakla, Ayçiçeği,Yer Fıstığı,
Yem Bitkileri, Arpa, Mercimek, Şeker Pancarı, Antep Fıstığı v.s.
SEBZELER
Domates, Biber, Marul, Patlıcan, Salatalık, Çilek, Fasulye, Bezelye,
Kavun, Karpuz, Kabak, Soğan, Sarımsak, Havuç, Lahana, Karnabahar,
Kereviz, Ispanak, Patates, Enginar vs...
MEYVELER
Elma, Armut, Ayva, Kayısı, Şeftali, Muz, Erik, Kiraz, Vişne, Badem,
Ceviz, Üzüm, Portakal, Limon, Mandalin, Greyfurt, Zeytin vs..

Üç dönemde uygulama yapılır.
1- Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde.
2- Meyve oluşumunda.
3- Meyvelerin büyümelerinin devam ettiği mevsim ortasında
yapraktan uygulama yapılır.
Avamino yapraktan tek başına uygulanabileceği gibi diğer
yaprak gübreleri ile birlikte de kullanılabilir.

30 - 50 gr./ 100 Lt.su

100 gr./da

Bitkilerdeki bor eksikliğine çözüm!
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EC FERFILIZE
R

Carba BOR
BORON ETANOLAMİN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür Bor (B)
Klor Oranı

%9
% 0,01

BİTKİ CİNSİ

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 100 - 200 cc. / 100 Lt .su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 500 - 700 cc. / da
UYGULAMA DOZU

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPRAKTAN UYGULAMA
(Damla Sulama ile)

SEBZE VE
MEYVELER

Meyve ve sebzelerde çiçeklenme döneminden
itibaren uygulanarak, meyve oluşumu ve gelişi
dönemlerinde tekrarlanır.

150 - 200 cc. /
100 Lt. Su

500 cc. / da

TARLA
BİTKİLERİ

Bitkinin gelişme dönemi boyunca
1-3 kez uygulama yapılır.

150 - 200 cc. /
100 Lt. Su

500 cc. / da

1 Lt. x 20 Adet

CARBA BOR,
Bor hareketsiz bir mikro elementtir. Bitki
içerisindeki hareketi, bitkinin ksilem borusunda
suyun hareketi ile olur. Bu nedenle stomaların
kapalı olduğu transpirasyon olmadığı devrelerde
bor taşınamaz. Salica Bor’un yapısındaki özellik
sebebiyle kolayca alınır ve taşınır.
CARBA
BOR,
bitkilerde
görülen
bor
noksanlığında özel formülasyonu sayesinde hızlı
ve etkili bir çözüm sunar.

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.

CARBA BOR’UN BİTKİ BESLEMEDEKİ ÖNEMİ
• Meristem gelişimi.
• Karbonhidrat metabolizması.
• Nükleik asit sentezi.
• Polen çimlenmesi.

KARIŞABİLİRLİĞİ:
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda
çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı
bırakmaz. Pestislerin çoğu ile karıştırılabileceği
gibi, alkali reaksiyon gösteren ürünler, bakırlı
preparatlar ve yağlar ile karıştırılamaz.

BOR EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ
• Yaprakta yapısal bozulmalar.
• Büyüme noktalarının ölümü.
• Çatlama ve çürüme.
• Az döllenme ve meyve oluşumu.
BOR EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ
• Yüksek pH ‘lı topraklar.
• Yumuşak topraklar.
• Azot ve Kalsiyumun çok yüksek olması.
• Uzun kuraklık süreleri, soğuk ve nemli koşulların
fazlalığı.

AMBALAJ
5 Lt. x 4 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt
güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlar
altında en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C (derece) arasında olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

Carba CAL 9+B

Mükemmel Kalsiyum Kaynağı

KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
w/w
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) % 12
Suda Çözünür Bor (B)
% 0,2
Klor Oranı
% 14,02

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 300 cc. / 100 Lt .su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 - 2 Lt. / da
Çiçek öncesi dönemde uygulanan CARBA
Cal 9+B kuvvetli polen tüpünün oluşumuyla
verimi, meyve oluşumuyla beraber ürünün
kalitesini ve hasat sonrası ürünün raf ömrünü
arttırmaktadır.
Carba CAL 9+B’ nin içeriğinde bulunan bor,
kalsiyumun çok hızlı bir şekilde taşınmasını
sağlar.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir
kapta karıştırıldıktan sonra depoya konur.

Kalsiyum Noksanlığı;
» Sebzelerde çiçek burnu çürüklüğü,
» Elmada acı benek,
» Erik, Kiraz, Vişne ve Nar da çatlamalar,
» Lahana ve Kerevizde iç çürümeleri,
» Armutta ise yüzey yanıklığı,
gibi olumsuzluklara neden olur.
Carba CAL 9+B, yapraktan tamamen
absorbe olan ve meyveye taşınan, topraktan
uygulandığında ise diğer kalsiyum bileşimlerini
parçalayarak bitkiye yarayışlı hale getiren ve
bitkide çift yönlü taşınabilen bir kalsiyumdur.
CARBA Cal 9+B uygulanmış meyveler
kalitelerini daha üzün süre muhafaza eder.
UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN UYGULAMA KULLANMA DOZU
YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU

UYGULAMA ADEDİ

Domates, Biber, Çilek (çiçek burnu çürüklüğü, uç yanıklığı, meyve dokusundaki gevşemeye karşı)
Vegatatif büyümede meyve
gelişirken

Hafif noksanlıklarda
300 - 400 cc./100 Lt.Su

Şiddetli noksanlıklarda
300 - 500 cc./100 Lt.Su

Büyüme döneminde 1-2 defa,
meyveler 2 cm olunca 2-3 kez
10-15 gün ara ile uygulanır.

Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile
tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİĞİ: Suda, tavsiye edilen
konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde
çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestislerin çoğu
ile karıştırılabileceği gibi, alkali reaksiyon
gösteren ürünler, bakırlı preparatlar ve yağlar
ile karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında
normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlar altında en
az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile
+40°C (derece) arasında olmalıdır.
FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine
uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini
garanti
eder.
Ancak
hatalı
kullanım
ve
karışımlardan
dolayı
doğabilecek
olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.
Hatalı kullanım ve depolama şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının
(tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve vs. )
sorumluluğundadır.

Marul, Kereviz (yaprak ucu yanıklarına karşı)
Vegatatif büyümede Meyve
gelişirken

Hafif noksanlıklarda
250 - 300 cc./100 Lt.Su

Şiddetli noksanlıklarda
300 - 500 cc./100 Lt.Su

Üretim dönemi boyunca
2-3 uygulama yapılır.
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Meyveler (acı benek, kararma v.s. karşı)
ERKEN UYGULAMA
Meyve tutumundan 20 gün sonra
Meyve tutumundan 40 gün sonra
GEÇ UYGULAMA
Hasattan 60 gün önce
Hasattan 40 gün önce
Hasattan 20 gün önce
Hasat sonrası kullanım depolama
öncesi bandırma şeklinde

Erken dönem uygulamaları (2
kez) önemlidir.

Hafif noksanlıklarda
250 - 300 cc./100 Lt.Su

Şiddetli noksanlıklarda
500 -750 cc./100 Lt.Su

500 cc./100 Lt.Su

1 Lt./100 Lt.Su

Hafif noksanlıklarda
250 - 300 cc./100 Lt.Su

Şiddetli noksanlıklarda Yaz dönemi boyunca 15-20 gün
300 - 500 cc./100 Lt.Su aralıklarla 3-5 uygulama yapılır.

Hafif noksanlıklarda
250-300 cc./100 Lt.Su

Şiddetli noksanlıklarda
300-500 cc./100 Lt.Su

Acı benek belirtisinin yaygın
olduğu bölgelerde uygulamalara
erken dönemde başlamak ve
sürdürmek gerekir.
_

Muz Bahçelerinde
Yaz döneminde
Pamuk (Tarak dökümüne karşı)
Tarak teşekkülünde

10-15 gün ara ile 1-2 kez
uygulanır.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

TOPRAKTAN UYGULAMA (Damla Sulama ile) DOZU
UYGULAMA
ZAMANI

UYGULAMA
DOZU

UYGULAMA
ADEDİ

Sebzelerde

Dikimden 15-20 gün sonra

1 - 2 Lt. / da

15-20 gün arayla

Meyvelerde

Meyve tutumundan sonra

2 - 4 Lt. / da

30 gün arayla

15
MAKRO & MİKRO ÖZEL GÜBRELER

Kalsiyum kaynağı...

MAKRO & MİKRO ÖZEL GÜBRELER

CAL-OAT

16

EC

IZER

IL
FERF

KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

KULLANIM DOZU

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) % 15
Klor Oranı
% 17,61

YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 300 cc. / 100 Lt su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 - 3 Lt. / da

KALSİYUM BİTKİDE NE YAPAR?
Meyvede kalsiyum miktarı yükselirse etilen
gazının üretimi azalır. Böylece meyvenin depo
ömrü uzar.
Bitki bünyesindeki kalsiyum hücre duvarında
Kalsiyum pektat oluşturur. Dolayısıyla hücre
zarında sertlik meydana gelir. Bu da dayanıklılık
sağlar.
Kalsiyum bulunduğunda calmudilin adlı
protein kompleksi oluşur. Bu da bir takım
enzimleri harekete geçirir.
Kalsiyum hücre içinde oksalat ve fosfatlar
meydana getirir. Bu da ozmatik basıncı ayarlar.

Kalsiyum inmobil (taşınmayan) bir elementtir.
Bitki içerisindeki hareketi pasif mekanizmayla,
suyun hareketi ile olur. Bitkide stoma açıldığında
terleme başlar, su yukarı çekilir. Dolayısıyla
kalsiyumda çekilir. Stoma kapalı ise terleme
olmaz, kalsiyumda taşınmaz. Bu nedenle
kalsiyum eksikliği daha çok; stomaların kapalı
olduğu kış aylarında ve çok yüksek sıcaklık
olduğu zamanlarda ortaya çıkar. CalOAT içerisine
stomaların açılmasını sağlayan aminoasitler ilave
edilmiştir. Bu aminoasitler sayesinde hava kapalı
da olsa stomalar açılır. Bitkide terleme başlar.
Suyun hareketi ile de kalsiyum taşınır.

YAPRAKTAN UYGULAMA KULLANMA DOZU
YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU

UYGULAMA ZAMANI

UYGULAMA ADEDİ

Domates, Biber, Çilek (çiçek burnu çürüklüğü, uç yanıklığı, meyve dokusundaki gevşemeye karşı)
Vegatatif büyümede meyve
gelişirken

Hafif noksanlıklarda
300 - 400 cc./100 Lt.Su

Şiddetli noksanlıklarda
300 - 500 cc./100 Lt.Su

Büyüme döneminde 1-2 defa,
meyveler 2 cm olunca 2-3 kez
10-15 gün ara ile uygulanır.

Şiddetli noksanlıklarda
300 - 500 cc./100 Lt.Su

Üretim dönemi boyunca
2-3 uygulama yapılır.

Marul, Kereviz (yaprak ucu yanıklarına karşı)
Vegatatif büyümede Meyve
gelişirken

Hafif noksanlıklarda
250 - 300 cc./100 Lt.Su

Meyveler (acı benek, kararma v.s. karşı)
ERKEN UYGULAMA
Meyve tutumundan 20 gün sonra
Meyve tutumundan 40 gün sonra
GEÇ UYGULAMA
Hasattan 60 gün önce
Hasattan 40 gün önce
Hasattan 20 gün önce
Hasat sonrası kullanım depolama
öncesi bandırma şeklinde

Erken dönem uygulamaları (2
kez) önemlidir.

Hafif noksanlıklarda
250 - 300 cc./100 Lt.Su

Şiddetli noksanlıklarda
500 -750 cc./100 Lt.Su

500 cc./100 Lt.Su

1 Lt./100 Lt.Su

Hafif noksanlıklarda
250 - 300 cc./100 Lt.Su

Şiddetli noksanlıklarda Yaz dönemi boyunca 15-20 gün
300 - 500 cc./100 Lt.Su aralıklarla 3-5 uygulama yapılır.

Hafif noksanlıklarda
250-300 cc./100 Lt.Su

Şiddetli noksanlıklarda
300-500 cc./100 Lt.Su

Acı benek belirtisinin yaygın
olduğu bölgelerde uygulamalara
erken dönemde başlamak ve
sürdürmek gerekir.
_

Muz Bahçelerinde
Yaz döneminde
Pamuk (Tarak dökümüne karşı)
Tarak teşekkülünde

10-15 gün ara ile 1-2 kez
uygulanır.

TOPRAKTAN UYGULAMA (Damla sulama ile) DOZU
UYGULAMA DOZU

UYGULAMA ADEDİ

Sebzelerde

Dikimden 15-20 gün sonra

UYGULAMA ZAMANI

2 -3 Lt. / da

15-20 gün arayla

Meyvelerde

Meyve tutumundan sonra

3 - 4 Lt. / da

30 gün arayla

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİĞİ:
Suda,
tavsiye
edilen
konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde
çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestislerin çoğu
ile karıştırılabileceği gibi, alkali reaksiyon
gösteren ürünler, bakırlı preparatlar ve yağlar ile
karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI: rijinal ambalajında
normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlar altında en
az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile +40°C
(derece) arasında olmalıdır.
FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine
uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti
eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan
dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın
garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

Carba ÇİNKO BOR

Bitkinin bor ve çinko ihtiyacını karşılar...

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI - Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w

KULLANIM DOZU

%7
% 14

YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 300 gr. / 100 Lt su

Sıcak ve soğuğa mukavemet kazandırır.
Çiçeklenme, polen gelişimi, meyve oluşumu
üzerine etkilidir.
Hücre bölünmesini arttırır.
Bitki su ilişkisini düzenler.
Hücre duvarının oluşumuna yardımcı olur.
Membran sağlamlığı arttırır.
Kalsiyum alımına yardımcı olur.

TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 0,5 - 1 kg. / da

Meyve ve dane büyüklüğü, rozetleşme, küçük
yaprak, meyve ve dane oluşumunu, sürgün ve
boyda gerileme kamçılama gibi bor ve çinko
noksanlığına dayalı sorunları ortadan kaldırır.
Her türlü zirai ilaçla karıştırılabilir.
Depolama ömrü süresince kekleşmez ve
% 100 suda çözünür.
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA
(Damla sulama ile)

NARENCİYE, ELMA, KİRAZ,
ARMUT, ERİK, VİŞNE, ŞEFTALİ,
KAYISI, FINDIK, CEVİZ , NAR,
ZEYTİN

1. Uygulama: çiçeklenmeden önce
2. Uygulama: meyve tutumunda
3. Uygulama: erken sonbaharda yapılır.

100-150 gr./
100 Lt. Su

200 - 250 gr. /da

BAĞ

1. Uygulama: çiçeklenmeden önce
2. Uygulama: çiçekten sonra
3. Uygulama: erken sonbaharda yapılır.

100-150 gr./
100 Lt. Su

200 - 250 gr. /da

PAMUK

1. Uygulama: Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk
ilaçlama ile birlikte
2. Uygulama: tarak oluşumunda
3. Uygulama: İlk kozalar oluşmaya başladığında

MISIR, AYÇİÇEĞİ

1. Uygulama: Bitki boyu 10-15 cm olunca
ilk ilaçlama ile birlikte
2. Uygulama: 15 gün sonra

75-100 gr. /
100 Lt. Su

-

BUĞDAY, ÇELTİK, ÇAVDAR

Kardeşlenme döneminde
tek uygulama yapılır.

75-100 gr. /
100 Lt. Su

-

ÇİLEK

1. Uygulama: Çiçek döneminde
2. Uygulama: 15 sonra 15 gün aralıklarla

100-150 gr./
100 Lt. Su

200 - 250 gr. /da

SEBZELER

Çiçeklenmeden önce 1. uygulama ve
hasat sonuna kadar 15 gün aralıklarla
uygulamaya devam edilir.

100-150 gr./1
00 Lt. Su

200 - 250 gr. /da

NOHUT, MERCİMEK, BEZELYE,
BAKLA, FASULYE, BAMYA

Yapraklar oluştuktan sonra 15 gün
aralıklarla 3 uygulama yapılır.

75-100 gr. /
100 Lt.Su

-

ŞEKERPANCARI, PATATES, TURP,
SOĞAN, SARIMSAK, HAVUÇ

1. Uygulama: birinci çapada
2. Uygulama: 15 gün sonra yapılır.

75-100 gr. /
100 Lt. Su

-

MARUL, ISPANAK, LAHANA,
KARNABAHAR, PIRASA, ENGİNAR

1. Uygulama: Yapraklar oluşmaya başlayınca
2. Uygulama: 15 gün sonra yapılır.

75-100 gr. /
100 Lt. Su

200 - 250 gr. /da

KAVUN, KARPUZ

1. Uygulama: Çiçeklenme öncesinde
2. Uygulama: 10-15 gün sonra yapılır.

75-100 gr. /
100 Lt. Su

200 - 250 gr. /da

75-100 gr. /
100 Lt. Su

-

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİĞİ:
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda
çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı
bırakmaz. Pestislerin çoğu ile karıştırılabileceği
gibi, alkali reaksiyon gösteren ürünler, bakırlı
preparatlar ve yağlar ile karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt
güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlar
altında en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C (derece) arasında olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

ER
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ER
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AMBALAJ
1 Kg. x 20 Adet
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Demir eksikliğine son !
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Carba IRON POWER

R

LIZE

ERFI
EC F

DEMİRLİ GÜBRE ÇÖZELTİSİ (Demir Sülfat İçerikli)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Demir (Fe)

w/w
%8

Demir bitkiler için çok önemli bir mikro
elementtir. Bitkide klorofil oluşumu için
gereklidir. Dolayısıyla bitki de yeşil renk
oluşmasını sağlar. Fotosentez ve protein
oluşumu için mutlak gereklidir.
Carba İron Power ise EDDHA şelatı bulundurmadığından çok rahat bir şekilde yapraktan da
uygulanabilir. Herhangi bir yakıcılığı yoktur.
Özellikle yüksek PH’lı ve kireçli topraklarda
demir eksikliğini, topraktan uygulama ile
gidermek zordur.
Carba İron Power ‘nin yapraktan uygulanabilir
olması nedeniyle bu tip topraklarda problemi
çözmek daha kolay olacaktır.
Demir eksikliği görülen tüm bitkiler üzerinde
kullanılabilir.

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 150 - 200 cc. / 100 Lt .su
TOPRAK UYGULAMASI :
(Damlama sulama ile): 500 - 750 cc. / da
UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri Ve Diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞABİLİRLİĞİ:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.

AMBALAJ
5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

Carba MAG 6+B

Mükemmel magnezyum kaynağı...

MAGNEZYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

%6
Nitrat Azotu (NO3-N)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) % 9

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 300 cc. / 100 Lt su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 - 1,5 Lt. / da
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA
(Damla sulama ile)

SEBZELERDE

Fide dikiminden itibaren gelişme
dönemi boyunca

200-250 cc. /100 Lt.Su

2 - 3 Lt. / da

BAĞ

Sürgün faaliyetinin başladığı dönemden
itibaren gelişme dönemi boyunca

200-250 cc. /100 Lt.Su

2 - 3 Lt. / da

MUZ

Sürgün faaliyetinin başladığı denemden
itibaren 2- 3 uygulama

200-250 cc. /100 Lt.Su

2 - 3 Lt. / da

NARENCİYE

Gelişme dönemi boyunca 2- 3 uygulama

200-250 cc. /100 Lt.Su

2 - 3 Lt. / da

MEYVELERDE
(Kiraz,Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik
Armut, Elma, Ayva vs.)

Meyve tutumundan itibaren 2-3
uygulama

200-250 cc. /100 Lt.Su

2 - 3 Lt. / da

ZEYTİN

Çiçeklenmeden 3 hafta sonra, hasata
kadar 2-3 uygulama

200-250 cc. /100 Lt.Su

2 - 3 Lt. / da

MISIR , AYÇİÇEĞİ

Bitki boyunun 40-50 cm olduğu
dönemden itibaren 1-2 uygulama

200-250 cc. /100 Lt.Su

—

BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK

Kardeşlenme döneminde

200-250 cc. /100 Lt.Su

—

PAMUK

İkinci çapadan sonra

200-250 cc. /100 Lt.Su

—

FASULYE, NOHUT, MERCİMEK

Nodül oluşumuna kadar 1 - 2 ugulama

200-250 cc. /100 Lt.Su

—

Bitkiler magnezyumu Mg+2 iyonu şeklinde alırlar.
Magnezyum, klorofilin merkez atomudur ve
fotosentezde hayati öneme sahiptir. Bu nedenle
magnezyum eksikliğinde, klorofil miktarı düşer
ve fotosentez geriler. Buna bağlı olarak da bitki
gelişimi geriler ve ürün kaybı meydana gelir.
Magnezyum bitkilerde hareketlidir. Bu yüzden,
bitkilerde en fazla büyüme uçlarında ve
özellikle de genç yapraklarda birikir. Tohum
oluşumu sırasında bu bölgelerden tohuma
taşınır. Magnezyum eksikliği kendini ilk önce
yaşlı yapraklarda gösterir. Her bitkide farklı
olmakla birlikte genel olarak magnezyum
noksanlıklarında; yaşlı yapraklarda renk açılır,
yaprak üzerindeki ana ve ikinci damarlar yeşil
daha ince damarlar ise sarıya döner ve damar
aralarında lokal dalgalı yuvarlak sararmalar
görülür.
Carba Mag 6+B;
Magnezyum
bitkinin
güneş
ışığından

azami derecede faydalanmasını sağlayarak iyi
gelişmesini teşvik eder.
Bu elementin yokluğunda yeryüzünde
fotosentez mümkün olmayacağı için hayat
olmaz şeklinde belirtilir. Bu yüzden bitkiler için
çok önemli bir besin kaynağıdır.
Yeteri kadar magnezyum alan sebze ve
meyveler uzun ömürlü ve canlı renklere sahip
olur.
Magnezyum, temel bitki besin maddesi
olan fosforun bitkiler tarafından alınmasını
hızlandırır.
Magnezyum, yaprakların direncini arttırır.
Magnezyum, yaprak ve meyve dökülmelerinin
önüne geçer.
Bitkinin su kullanım etkinliğini artırarak
kuraklılğa olan dayanımı arttırır.

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri Ve Diğerleri.
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞABİLİRLİĞİ:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak bitkilere
pülverize edilir veya damlama sulama sistemleri
ve yağmurlama sulama sistemleri ile kullanılabilir.
DEPOLAMA ŞARTLARI : Orjinal ambalajında
normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl
süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza
eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile +40°C olmalıdır.
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AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

19
MAKRO & MİKRO ÖZEL GÜBRELER

Mangan eksikliğini giderir...
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Carba MANG
MANGANLI GÜBRE ÇÖZELTISI (Mangan Sülfat İçerikli)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Klor Oranı

w/w
%6
% 0,01

EC

IZER

IL
FERF

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 150-200 cc./100 Lt .su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 0,5 – 1 Lt /da
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA
(Damla sulama ile)

Meyveler görünmeye başladığında 1 uygulama

100-200 cc./100 Lt. Su

1 Lt. / da

Meyve gelişme devresinde 15 gün ara ile 2 uygulama

150-200 cc./100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

Meyve olgunlaşma zamanında 15 gün ara ile
uygulama yapılır

200-250 cc./100 Lt. Su

2 - 4 Lt. / da

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
(Mısır, Ayçiçeği, Çeltik,
Buğday, Anason,
Pamuk, Soya vs.)

Çıkıştan itibaren, bitkiler 10-15 cm. olunca 1-2
uygulama

150-200 cc./100 Lt. Su

MEYVELERDE

Renk düşmeye başladığından itibaren 1 -2 uygulama

200-250 cc./100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

BAĞ

Meyveye tatlı sus yürümeden önce 1-2 uygulama

200-250 cc./100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

SEBZELERDE

Mangan eksikliğinde, bitkilerde kloroplast
yapısında bozulma görülür. Hücre hacmi küçülür
ve hücre duvarları egemen duruma gelir. Genç
yapraklarda damarlar arasında sararmalar
gözlenir. Bazı bitki yapraklarında sarı noktalar ve
lekeler oluşur. Fasulye, soğan, bezelye, salatalık,
domates, şeker pancarı, patates, pamuk, elma,
kiraz, narenciye gibi türler mangan eksikliğine
en duyarlı türlerdir. Mangan iyonları bitki
hücrelerinde oldukça önemli bazı enzimleri
aktifleştirir. Bitkideki su hareketini kontrol
ederek yaprak yüzeyini genişleten, fotosentezi
ve döl tutumunu arttıran önemli bir mikro besin
elementidir.
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞABİLİRLİĞİ:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri Ve Diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

Carba ZİNC

Çinkonun şaşırtan mucizesi...

ÇINKOLU GÜBRE ÇÖZELTISI (Çinko Sülfat İçerikli)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Klor Oranı

w/w
%7
% 0,01

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 150-200 cc. /100 Lt.su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 0,5 – 1 Lt /da
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

SEBZELER

Sebzelerde; çiçeklenme devam ettiği
sürece her dönemde kullanılabilir

200 - 250 cc. / 100 Lt. Su

300 - 500 cc. / da

MEYVELERDE

Yeşil Aksam teşekkülü başlamadan
önce

250 - 300 cc. / 100 Lt. Su

500 cc. - 1 Lt. / da

BUĞDAY, ARPA, YULAF

Kardeşlenmeden önce

200 - 250 cc. / 100 Lt. Su

-

Çinko ( Zn ) : Bu elementin eksikliğinin nedeni
genellikle Fosfor fazlalığından kaynaklanır.
Toprakta yararlı çinkonun düşük düzeyde
bulunması, düşük toprak sıcaklığı, serbest kirecin
varlığı, organik maddenin düşük, fosfor düzeyinin
yüksek oluşu ile ilgilidir. Topraktaki yüksek
düzeydeki yararlı fosfor, çinko yönünden orta
düzeyde olan topraklarda, düşük sıcaklıklarda,
bitkide çinko eksikliğine neden olmakta, ancak
yüksek sıcaklıkta bu eksiklik görülmemektedir.
Çinko noksanlığı ayrıca yaprakların normal
büyüklüklerini
almalarını
engellediği
gibi
bunların şekillerinin de değişmesine neden
olur. Çinko noksanlığında ağacın yaprak sistemi
seyrekleşir ve boğum araları da kısalır. Çinko
noksanlığına maruz kalan ağaçların verimlilikleri
de azalmaktadır.
Meyve ağaçları içersinde çinko noksanlığı en çok
turunçgillerde görülür. Bu yüzden de dünyanın
hemen her tarafındaki turunçgil bölgelerinde en
çok çinko noksanlığına rastlanmaktadır.
Çinko noksanlığı diğer meyve türlerinde ve bu
arada baklagillerle tahıl bitkilerinde görülür.
Örneğin tahıllarda çinko noksanlığı genç
yaprakların normal yeşil renklerini kaybederek
kırmızımsı bir renk almalarına, yaşlı yaprakların
ise ölmelerine sebep olur. Tahıl samanının grimsi
bir renk göstermesi de çinko noksanlığının tipik
bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Çinko
noksanlığı bitkilerde genellikle kök teşekkülü
üzerine de önemli bir etki yapar ve bitkide kök

isteminin çok zayıflamasına neden olur. Yüksek
pH larda da alımı azalır. Carba ZINC, tüm bu
sorunların giderilmesine en iyi şekilde yardımcı
olur.
UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri Ve Diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞABİLİRLİĞİ:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI : Orjinal ambalajında
normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl
süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza
eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine
uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti
eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan
dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın
garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.
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AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet
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22

R

LIZE

ERFI
EC F

SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERI KARIŞIMI
Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Klor Oranı

w/w
%2
%8
% 0,01

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 300 cc./100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 – 2 Lt. /da
UYGULAMA DOZU

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

ARMUT

Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama yapılır.
Taç yapraklar düştükten sonra ikinci uygulama yapılır

200-250 cc./
100 Lt. Su

1 Lt. / da

BAĞ

İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, ikinci
uygulama bundan 25 - 30 gün sonra yapılır.

200-250 cc./
100 Lt. Su

1 Lt. / da

SERT ÇEKİRDEKLİ
MEYVELER

Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama yapılır. Petal
yapraklar düştükten sonra ikinci uygulama yapılır.

200-250 cc./
100 Lt. Su

1 Lt. / da

YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ
MEYVELER

Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama yapılır. Petal
yapraklar düştükten sonra ikinci uygulama yapılır.

200-250 cc./
100 Lt. Su

1 Lt. / da

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

İlk uygulama tarak başlangıcında ikinci uygulama ise
birinci ilaçlamadan 25-30 gün sonra yapılır.

200-250 cc./
100 Lt. Su

—

HUBUBAT

İlk uygulama kardeşlenme başlangıcında yapılır. Mısır
ve çeltikte ise 2. boğum oluştuğunda uygulanır.

200-250 cc./
100 Lt. Su

—

SEBZELER

İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında ikinci
uygulama meyve teşekkülünde yapılır.

200-250 cc./
100 Lt. Su

1 Lt. / da

YAPRAĞI YENEN
YEŞİLİKLER

İlk uygulama bitkiler 4 - 6 yapraklı iken yapılır. 10 -15
gün sonra tekrarlanır.

200-250 cc./
100 Lt. Su

1 Lt. / da

BİTKİ CİNSİ

TOPPRAKTAN
UYGULAMA
(Damla sulama ile)

Çinko birçok bitkilerde klorofil biyosentezi içinde
önemli rol oynar. Bitkiler tarafından yeteri kadar
alınmadığı dönemlerde, bitki üzerinde bazı
hormonal dengesizlikler başlar. Carba ZMAX,
bitkiler tarafından çok hızlı emilimi yapılan,
organik asit ve mangan ile takviye edilmiş özel bir
formülasyona sahip spesifik bir üründür.
Çinko eksikliğini giderir. Çinkonun bitki
dokularında ilerleme hızını artırarak, meyve
ve yaprakların doğal rengini almasını sağlar,
tomurcuk sayısını artırır ve yaprakların dengeli
yayılımını sağlar.
Carba ZMAX,
İçerdiği Çinko-Mangan sayesinde tatbik edildiği bitkilerin klorofil sentezini, metabolizmasını,
çiçeklenmeyi ve meyve bağlamayı teşvik eder. Ayrıca
bitkilerin gelişmesini hızlandırır, büyümelerine
yardımcı olur.

Döllenmeyi, çiçek ve meyve tutumunu sağlar.
Dolayısı ile daha bol meyve ve sebze oluşmasını
sağlar.
Hücre bölünmesini hızlandırıp vegetatif
büyümeyi teşvik eder. Hızlı vegetatif büyüme, sağlıklı
yapraklanma ile genel bitki büyümesi sağlar.
Meyve ve sebzelerin büyümesini ve aynı ebatta
meyve oluşmasını teşvik eder. Verimi arttırır.
Çevreye, kültür bitkilerine ve canlılara olumsuz
etkisi olmayan bir preparattır.
Tüm bitki gruplarında her dönemde kullanılabilir
yakıcı değildir.
Çiçeklenme döneminde zarar vermez.
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞABİLİRLİĞİ: Suda,
tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir şekilde
çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin çoğu ile
karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve asidik reaksiyon
gösteren ürünler ve yağlar ile karıştırılamaz.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri Ve Diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
DEPOLAMA ŞARTLARI : Orjinal ambalajında
normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl
süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza
eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine
uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti
eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan
dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın
garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

Microful ZMF

Bitkinin izelement eksikliğini gidermek için...

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Bor (B), Demir (Fe-Sülfat) Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 100 - 200 gr. / 100
Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 500 – 800 gr. /da

% 0,7
%2
% 3,5
% 0,02
%6

UYGULAMA ZAMANI
BİTKİ CİNSİ

1.Uygulama

UYGULAMA DOZU

Diğer Uygulamalar

YAPRAKTAN UYGULAMA
50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

—

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

PAMUK

Tarak Öncesi

1.Uygulamadan 15 gün
sonra

KAVUN, KARPUZ
KABAKGİLLER

Dikildikten 15 gün sonra

10 gün aralıklarla

50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

150 - 200 gr./da

BAĞ

Salkımların dolmasından önce

Taneler yumuşayıncaya
kadar 10-15 gün arayla

50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

150 - 200 gr./da

Yumuşak çekirdekli meyvelerde
çiçeklenme sonrası

15 gün sonra

Sert çekirdekli meyvelerde
meyveler ceviz büyüklüğüne
geldiğinde

50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

150 - 200 gr./da

Yaz sürgününde

SEBZELER
(Domates, Biber,
Patlican vs.)

Çiçek başlangıcında

15 gün ara ile

50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

150 - 200 gr./da

HUBUBAT
(Buğday, Arpa, Yulaf vs.)

Kardeşlenme döneminde

—

50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

—

ÇİLEK

Çiçeklenme öncesinde

10 gün ara ile

50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

150 - 200 gr./da

TURUNÇGİLLER

Çiçeklenme öncesinde

Tam çiçeklenmeden 30
gün sonra

50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

150 - 200 gr./ da

BEZELYE, FASULYE,
BAKLA, HAVUÇ

Çiçeklenme öncesinde

Çiçeklenme sonrasında
15 - 20 gün ara ile

50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

150 - 200 gr./ da

MISIR

40 - 50 cm boya ulaştığında tek
uygulama

—

50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

—

ŞEKER PANCARI

6 yaprak dönemi

30 gün sonra

50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

—

FINDIK

Yaprak teşekkülünde

30 gün sonra

550 - 100 gr. /
100 Lt. Su

150 - 200 gr./da

MEYVE AĞAÇLARI

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞABİLİRLİĞİ: Suda,
tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.

Microful ZMF, sebze, meyve ve açık tarla
üretiminde, şekil bozuklukları, sararmalar,
yaprak ve sürgünlerde kurumalar ve cılızlaşma
olarak
görülen
izelement
noksanlıklarını
giderilmesinde yardımcı olur.
Microful ZMF, yüksek oranda demir, çinko,
mangan ve çok sayıda izelementi içermektedir.
Makro
besin
elementlerinin
verilmesine
rağmen
bitki
ihtiyacını
karşılayamadığı
durumlarda da üründe beklenen kalite ve
verim alınamamaktadır. Üretim tekniği açısında
izelement içeren gübrelere ihtiyaç vardır.
Microful ZMF, bünyesindeki iz elementler
organik ile şelatlıdır. Tamamı alınabilir formda
özel
kombinasyon
olarak
üretilmiştir.
Ürünlerimiz raf ömrü süresince, üretim tekniği
nedeniyle kesinlikle kekleşmez.
Microful ZMF, % 100 suda çözünür.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
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AMBALAJ
1 Кg. x 20 Adet

3 Кg. x 6 Adet

5 Кg. x 4 Adet
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Daha canlı, daha güçlü bitkiler için

NPK & MAKRO ÖZEL GÜBRELER

Carba 7 (7-7-7)
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NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
w/w
Toplam Azot (N)
%7
Üre Azotu (NH2-N)
%7
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) %7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
%7
Klor Oranı
% 0,01

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 250 cc. / 100
Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 – 3 Lt. /da
AMBALAJ

UYGULAMA DOZU
BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

(Damla sulama ile)

Tüm Yumrulu Bitkiler; (Kavun,
Karpuz, Soğan, Patates. Şalgam,
Havuç, Ş. Pancar, Sarımsak v.s)

İkinci çapadan sonra 15 günlük
aralıklarla sezon boy unca uygulanır.

200 - 250 cc./
100 Lt. Su

2 - 4 Lt./ da

Tüm Baklagiller; (Nohut, Mercimek,
Fasulye, Soya Yer Fıstığı v.s)

İkinci çapadan sonra 15 günlük
aralıklarla sezon boy unca uygulanır.

200 - 250 cc./
100 Lt. Su

2 - 4 Lt./ da

Tüm Endüstri Bitkileri; (Mısır,
Ayçiçeği, Tütün, Pamuk v.s)

İkinci çapadan sonra 20 günlük
aralıklarla sezon boy unca uygulanır.

200 - 250 cc./
100 Lt. Su

2 - 4 Lt./da

Tüm Tarla Yem Bitkileri;
(Arpa, Buğday, Pirinç v.s)

Yabancı ot ilacı ile ve kardeşlenme
döneminde

200 - 250 cc./
100 Lt. Su

2 - 4 Lt./da

Tüm Sera Sebzeleri; (Domates,
Biber. Kabak, Patlıcan, Salatalık v.s)

Fide döneminden itibaren haftalık
uygulamalar şeklinde

200 - 250 cc./
100 Lt. Su

2 - 4 Lt. / da

Tüm Açık Alan Sebzeleri; (Biber,
Domates, Kabak, Patlıcan, Salatalık v.s)

Fidelerin şaşırtılmasından sonra 20 gün
arayla sezon boyunca uygulama yapılır.

200 - 250 cc./
100 Lt. Su

2 - 4 Lt. / da

Tüm Kışlık Sebzeler; (Kıvırcık, Marul,
Pırasa, Ispanak, Aysberg, Lahana)

Fide döneminden itibaren 20 gün
arayla sezon boyunca uygulama yapılır

200 - 250 cc./
100 Lt. Su

2 - 4 Lt. / da

Tüm Meyve Ağaçları ; (Elma, Armut,
Vişne Kiraz, Kaysı, Ayva v.s)

Farekulağı döneminden sonra 20 gün
ara ile hasada kadar

200 - 250 cc./
100 Lt. Su

2 - 4 Lt. / da

Bağcılık, Çilek ve Süs Bitkilerinde

Çiçekten sonra 20 gün aıay la sezon
boyunca uygulama yapılır

200 - 250 cc./
100 Lt. Su

2 - 4 Lt. / da

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma

1 Lt. x 20 Adet

düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK: Suda, tavsiye edilen oranlarda
çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı
bırakmaz. Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği
gibi, aşırı alkali ve asidik reaksiyon gösteren
ürünler ve yağlar ile karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI : Orjinal ambalajında
normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl
süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza
eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile +40°C olmalıdır.

CARBA-7, bütün toprak çeşitlerinde kullanılmak
üzere hazırlanmış, tamamı bitki tarafından
alınabilen yüksek kaliteye sahip dengeli sıvı bir
gübredir. Bitkilerin tüm gelişim dönemlerinde
topraktan ve yapraktan uygulanabilir. İçerdiği
özel NPK formları, Organik Asit ve iz element
kompleksleri ile bitki tarafından %100 alınabilir
özelliktedir.
İçerisinde barındırdığı, bitkinin tüm yaşam
döngüsü için gerekli bir besin maddesi
olan azot (N) ile; Yaprak ve gövde gibi tüm
yeşil aksamın oluşumunu sağlar, Proteinin ana
maddesidir, Güneş enerjisini kimyasal enerjiye
dönüştüren klorofilin temel maddesidir, Klorofil
içeren koyu yeşil ve sağlıklı yapraklar oluşmasını
sağlar, Hasatta elde edilen ürünlerin protein
içeriğini artırır, Verim ve kaliteye etki eder.
İçerisinde barındırdığı fosfor (P) ile;
Hücre bölünmesi ve yeni hücre oluşması için
gereklidir, Çimlenme ve tohum oluşumunda
önemli rol oynar, Kök gelişimi için gereklidir,
Çiçek ve meyve oluşumu için önemlidir,
Meristem dokularının büyümesini düzenler,
Nükleik asitlerin oluşmasında görev alır, Şeker
ve nişasta gibi maddelerin sentezi ve taşınmasını
düzenler, Enerji dönüşümünde rol alır.
İçerisinde barındırdığı potasyum (K);
Kök gelişimini teşvik eder, Fotosentez ve
solunum için gerekli olan enzimlerin faaliyetine
etki eder, Hücre iç basıncının korunmasına
yardımcı olur, Hücrede su ve tuz dengesini
kurarak solunumu düzenler, Ürün kalitesini
artırır, meyvenin tat, aroma, renk yönünden
gelişmesine katkı sağlar.

Carba Fe6
DEMIR ŞELATI – EDDHA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Demir (Fe)
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)

w/w
%6
%6

Fe–EDDHA’nın stabil olduğu pH aralıkları 6,5-11

KULLANIM DOZU
Fidan

10 - 20 gr. / bitki

Genç Ağaçlar

20 - 50 gr. / ağaç

Yetişkin Ağaçlar

80 - 150 gr. / ağaç

Narenciye( Yetişkin Ağaç)

50 - 200 gr. / ağaç

Bağ

10 - 20 gr / omca

Kesme Çiçek

500 - 600 gr. / da

Çilek

500 - 1000 gr. / da

Sebzeler

250 - 300 gr. / da

Tarla Bitkileri

250 - 300 gr. / da

KULLANIM ŞEKLİ:
CARBA Fe6 , tavsiye edilen dozlar uyarınca
damlama sulama ve diğer sulama sistemleri
ile kullanılabilir. Bu durumlarda ürünün başka
bir yerde su ile seyreltilerek sulama sistemine
konulması tavsiye edilir.
Veya ağaç dış dalları izdüşümünde toprağın 1520 cm altı kazılır. Tavsiye edilen doz bu bölgeye
kuru veya sulandırılarak uygulanır, toprak
kapatılır ve sulanır.

KULLANIM ZAMANI:
ilk demir noksanlığı belirtileri görülmeye
başladığında veya yoğun tarım şartlarında
düzenli olarak kullanılmalıdır.
Meyve/ bağ
bitkilerinde uygun kullanma zamanı uyanmadan
önceki (gözler patlamadan önce) ilkbahar
dönemidir.
İstenirse tavsiye edilen dozun
yarısı uyanmadan önce yarısı da çiçek sonrası
uygulanabilir.
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FİRMA BEYANI:
İthalatçı
firma
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve depolama şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
(toksisite,
kalıntılar, etkili olmayış v.s.) kullanıcının
sorumluluğundadır.. Karışımdan emin olmak için
ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında normal şartlar altında
(serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az
4(Dört) yıl süre fiziksel ve
kimyasal özeliklerini muhafaza eder. Depolama
sıcaklığı 0°C ile +40 °C (derece) olmalıdır.

AMBALAJ
1 Kg. x 20 Adet

5 Kg. x 4 Adet
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Carba K Power
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ (5.0.25+ME)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
w/w
Toplam Azot (N)
%5
Üre Azotu (NH2-N)
%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 25
Suda Çözünür Mangan (Mn)
%1

Renk ve aromatik özellikleri artırmaya
yardımcı olur...

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 300 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 – 2 Lt. /da

UYGULAMA DOZU
BİTKİ CİNSİ

SEBZELERDE

MEYVELERDE

BAĞ
ŞEKER PANCARI,
PATATES, MISIR
PAMUK

AYÇİÇEĞİ

UYGULAMA ZAMANI
1. Uygulama ; meyveler görünmeye başladığında
2. Uygulama ; 1ci uygulamadan itibaren 15 gün ara ile hasata kadar
1. Uygulama ; meyve tutumundan sonra
2. Uygulama ; 1ci uygulamadan itibaren 20 gün ara ile hasata kadar
1. Uygulama ; salkım oluşumundan sonra
2. Uygulama ; meyveye renk düştükten sonra
1. Uygulama ; birinci çapadan sonra
2. Uygulama ; ikinci çapadan sonra
1. Uygulama ; bitkiler 8-10 cm. boylanınca
2. Uygulama ; birinci uygulamadan 20 gün sonra
1. Uygulama ; bitkiler 4-5 yapraklı iken
2. Uygulama ; birinci ve ikinci çapa arasında

Potasyum, azot ve fosfor gibi bitki yapısına pek
girmez. Daha çok bitkinin bazı hayatsal olayların
da kendini hissettirir. Örneğin; bitkinin su potansiyelinin
ayarlanmasında,
karbonhidratların
oluşturulmasında ve taşınmasında rol oynamaktadır.
Bunların dışında amino asitlerin proteinlere
dönüşümünde de etkin rol alır. Potasyum bitkilerde
birçok kalite unsurunu etkiler. Meyve kalitesi, renk,
koku ,aroma, dayanıklılık, sertlik, hastalıklara karşı
dayanım ve depolama uzunluğunu etkileyen en
önemli elementtir. Potasyum bitki bünyesine K+
iyonu şeklinde alınmaktadır ve eksikliği azot gibi
ilk önce kendini yaşlı yapraklarda göstermektedir.
Fazla alınan potasyum magnezyum alınımını azaltır
ve bitkinin tepe sürgününün yavaşlamasına neden
olur.
Salica K Power’in Bitkideki Görevleri ;
İçerdiği azot sayesinde, meyve büyümesinde
etkilidir.
Dokuların tuz konsantrasyonunu ve ozmotik
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YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

200 - 250 cc. /
100 Lt. Su

2-3 Lt. / da

150-200
cc./100 Lt. Su

2-3 Lt. / da

150-200
cc./100 Lt. Su

1-2 Lt. / da

150-200
cc./100 Lt. Su

—

150-200
cc./100 Lt. Su

—

150-200
cc./100 Lt. Su

—

basıncı ayarlayarak bitkide su dengesini sağlar.
Bitkilerin kuraklığa, dona ve tuz zararına karşı
dayanımını arttırır.
Bitkilerin yapraklarında oluşturduğu protein ve
karbonhidrat gibi yapıların meyveye taşınmasında
rol alır ve meyvenin içini doldurarak verim ve kaliteyi
artırır.
Fotosentez ve solunum için gerekli olan birçok
enzimin faaliyetine yardımcı olur.
Ürün kalitesini arttırır. Meyvenin renk, tat,
aroma, sertlik, depo dayanıklılığı ve raf ömrünü
etkileyen en önemli elementtir.
Potasyum Noksanlık Belirtileri;
Önce yaşlı yapraklarda görülür. Yaşlı yaprakların
uçlarında ve kenarlarında sararma daha sonrada
kuruma şeklinde görülür (yaprak yeşil rengini korur).
Yaşlı yapraklar daha küçüktür. İlerlemiş
durumlarda yaprağın büyük bölümü kurur ancak
düşmez.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

Bitkide genel bir su stresi görülür. Bitki cansızdır.
Gelişimi yavaşlar.
Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık azalır.
Tohum ve meyve şeklinde bozulma, meyvede
kalite düşüşü, meyveler daha küçük ve lezzetsiz
olur.
UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak,
Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç,
Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday,
Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm,
Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin,
Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar,
Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri yapılmalıdır.
Yağmurlu ve rüzgarlı havada uygulama yapılmaz.
Depo yarı yarıya su ile doldurulur. Önerilen
dozda gübre ayrı bir kapta karıştırıldıktan sonra
depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su
ile tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama sulama
sistemleri ile kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK: Suda, tavsiye edilen oranlarda
çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali
ve asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI : Orjinal ambalajında
normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile
fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0°C ile +40°C olmalıdır.

Carba Mix

Stresli koşullar altında doğurganlığı arttırır.

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Bor (B), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Çinko (Zn)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w
%8
%1
% 10
%5

Taşıyıcı ve uyarıcı maddelerden oluşmuş özel
bir karışımdır.Yaprak ve kökler tarafından
hızlı bir şekilde alınır ve taşınır.Bor-Molibdenmangan-çinko eksikliklerini hızlı bir şekilde
giderir. Genel olarak tüm bitkilerde homojen
çiçek gelişimini-açımını,döllenme seviyesi yüksek
kalitede polen oluşumunu vejetatif kısımların
(Beslenme-Fotosentez)
döllenmeye
hazır
olmasını sağlar.Bitkilerin hormon ve enzim sistemini düzenleyerek döllenmiş polenin(Zigot) ilk
büyümesini de hızlandırır. Değişik nedenlerden

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 50 - 100 gr. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 200 - 250 gr. /da

dolayı hızlı büyüyen (Çıvma:vejetatif gelişimin
hızlı-çiçeklenme geç ve zayıf) bitkilerde vejetatif
gelişimi yavaşlatıp generatif gelişime yönlendirir.
Kök uygulamalarında; Kök gelişimini ve kök
fonksiyonunu (Hormon-Enzim- Alınım-Taşınım)
arttırarak bitkinin oturaklı büyümesine ve
çiçek-polen oluşumuna teşvik eder.
UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA
(Damla sulama ile)

SEBZELER; Domates, Biber, Patlıcan,
Hıyar, Kabak, Karnabahar, Lahana,
Enginar, Ispanak, Fasulye

Çıkıştan itibaren sezon sonuna kadar 2-3
uygulama yapılabilir.

MEYVE AĞAÇLARI

Çiçeklenme öncesi ve sürgün gelişimi
başlangıcında 1-2 uygulama yapılabilir.

-

NARENCİYE

Sürgün gelişimi başladıktan itibaren çiçeklenme
başlangıcına kadar 1-2 uygulama yapılabilir.

-

BAĞ

Gözler patladıktan sonra başlanır ve çiçeklenme
öncesine kadar 1-2 uygulama yapılabilir.

-

KAVUN-KARPUZ

Kol atmadan önce ve kol atma başlangıcında
uygulanabilir.

MUZ

Sürgün gelişimi başlangıcından çiçeklenmeye
kadar ki dönemde 2-3 uygulama yapılabilir.

PANCAR

1000 m2 ye 1.çapadan sonra 100 gr 2. Çapadan
sonra 100 gr. uygulanabilir.

AYÇİÇEĞİ

Çiçeklenme dönemine birkaç gün kala ve tüm
çiçeklenme dönemi boyunca

PAMUK

Çıkıştan 10-15 gün sonra başlanır, çiçeklenme
başlangıcına kadar ki dönemde 1-2 uygulama
yapılabilir.

ZEYTİN

Sürgün gelişimi başladıktan itibaren çiçeklenme
başlangıcına kadar 1-2 uygulama yapılabilir.

TAHILLAR (Mısır,Buğday,Yulaf,Arpa)

Kardeşleme ve çiçeklenme döneminde

YONCA

Her kesimden sonra yaprak gelişmeye
başladığında atılabilir

250 gr. / da

250 gr. / da
50 - 100 gr. /
100 Lt. Su

250 gr. / da

Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo
yarı yarıya su ile doldurulur. Önerilen dozda
gübre
ayrı bir kapta karıştırıldıktan sonra
depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve
su ile tamamlanarak bitkilere pülverize edilir
veya damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.
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AMBALAJ
0,5 Kg. x 24 Adet
-
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NPK & MAKRO ÖZEL GÜBRELER

Azot eksikliğini düzenler ve dengeler ...

NPK & MAKRO ÖZEL GÜBRELER

Carba N30

28
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AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Nitrat Azot (N03-N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH2-N)

w/w
% 30
% 7,4
% 7,4
% 15,2

Besin maddeleri içerisinde kendisini en çabuk
azot noksanlığı hissettirir. Bu yüzden azot, bitki
besin maddeleri içerisinde, en önemlisidir ve
gübrelemede en çok kullanılanıdır.
Azot noksanlığında bitkilerde, büyüme ve
gelişme hızlı bir şekilde yavaşlar, bitki küçük kalır.
Sürgün sayısı az ve sürgün boyu normalden
kısadır. İlerlemiş azot noksanlığında sürgünler
kıvrılarak aşağı doğru büyür. Yapraklar küçülerek
vaktinden önce dökülür ve ağır kloroz (sararma)
görülür. Bitki yaşlılık hormonu salgılar ve kök
gelişimi zayıftır. İnce ve zayıf kökler görülür. Azot

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 300 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 2 – 3 Lt. /da

noksanlığı öncelikle kendini yaşlı yapraklarda
gösterir. Bu, azotun bitkide hareketli olmasından
kaynaklanır. Erken çiçeklenme gözlenecek ve
vejetatif dönem kısalacaktır.
Azotun fazla verilmesi durumunda ise bitkide
anormal boya kaçma, bitki dokularında
gevşekleşme, bitkide yatma, hastalıklara karşı
direncin azalması, geç çiçeklenme ve raf
ömründe kısalma, şeker sentezinde azalma,
erken meyve dökülmesi, depo hastalıklarının
artması gibi olumsuzluklar gözlemlenir.
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ
Domates, Biber, Patlıcan,
Hıyar, Kavun-Karpuz, Kabak

UYGULAMA ZAMANI
Fide dikiminden itibaren
20 gün ara ile hasata kadar

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

200-250 cc./ 100 Lt. Su

1 - 3 Lt. / da

Çilek

Erken gelişme döneminden hasat sonuna kadar

200-250 cc./ 100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

Bağ, Kivi

Çiçeklenmeden önce

200-250 cc./ 100 Lt. Su

1 -3 Lt. / da

Muz

Doğumdan itibaren

200-250 cc./ 100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

Narenciye

Çiçeklenmeden önce

200-250 cc./ 100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı

Çiçeklenmeden önce

200-250 cc./ 100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

Elma, Armut, Ayva

Çiçeklenmeden önce

200-250 cc./ 100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

Zeytin

Çiçeklenmeden önce

200-250 cc./ 100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

Mısır, Ayçiçeği

Bitkilerin 15-20 cm olduğu dönemde

150-200 cc./ 100 Lt. Su

—

Patates, Ş.Pancarı, Havuç

Erken gelişme döneminde

200-250cc./ 100 Lt. Su

—

Buğday, Arpa, Çeltik

Kardeşlenme döneminden sonra

150-200 cc./ 100 Lt. Su

—

Pamuk

Taraklanmadan önce

150-200 cc./ 100 Lt. Su

—

Fasulye, Nohut, Mercimek

Gelişme dönemi boyunca

150-200 cc./ 100 Lt. Su

—

Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı

Çiçeklenmeden önce

200-250 cc./100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

Yaprağı yenen sebzeler
(Marul, Kıvırcık, Lahana vb.)

Bitki boyunun 8-10 cm olduğu dönemden itibaren

150-200cc./100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

Soğan, Sarımsak

Erken gelişme döneminden hasat sonuna kadar

150-200 cc./100 Lt. Su

—

Yeşil alanlar

Yetişme dönemi boyunca

200-250 cc./100 Lt. Su

—

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.

Carba P 10-30-0+ME
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit(P2O5)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 10
%6
%4
% 30
%4

Carba P 10.30.0+ME, polimer yapıda amonyum
ve fosfor içeren kontrollü salınım özelliğine sahip
sıvı bir gübredir. Özel fosforu, fosfatların farklı
düzeylerdeki polimerizasyonu ile elde edilmiştir.
Yüksek ürün safiyeti, hızlı etkinliği ve kontrollü
salınım özelliği ile Carba P 10.30.0+ME, rakipsiz
bir üründür.Carba P 10.30.0+ME toprağa
yayılınca hidrolize olarak fosforu kademeli olarak
bırakır. Böylece bitki yavaşça ve adım adım aldığı
fosfordan uzun süreyle yararlanır.
Carba P 10.30.0+ME çiçeklenmeyi ve kök
oluşumunu teşvik eder. Erken büyüme sağlar,
olgunlaşmayı hızlandırır. Meyve tutumunu ve

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 250 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 – 1,5 Lt. /da

tohum bağlamayı artırır. Böylece tohum üretimi
de artar.
Carba P 10.30.0+ME tohumlama sonrası ve
çiçeklenme öncesinde, fide nakliden sonra ve
fide şaşırtma safhalarında, bitkide en iyi tepe/kök
oranını garanti eden mükemmel bir başlangıç
gübresidir. İçerdiği nitrat, vejetatif gelişimi
hızlandırırken amonyum , bitkilere kademeli
gelişim imkânı verir. Gelişimin başlangıcından
itibaren hızlı ve mükemmel büyüme imkânı
sağladığı gibi kuvvetli bir bitki formasyonu
oluşturur. İçerdiği çinko sayesinde bitkilerde
çinko ihtiyacını en iyi şekilde karşılar.
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

HUBUBAT

Kardeşlenmede ve sapa kalkma döneminde 2-3 uygulama

MISIR

Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama

PAMUK

Bitki 15-20 cm boyda ilk uygulama ve 15 gün ara ile 3 uygulama

YER FISTIĞI, SOYA

Bitki 15-20 cm boyda ilk uygulama ve 15 gün ara ile 3 uygulama

PATATES

Gelişmenin erken devresindeilk, 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama

SEKER PANCARI

Bitkiler 4-6 yapraklı dönemde iken başlanır 10-15 gün ara ile
3 uygulama

AYÇİÇEĞİ

Bitki 15-20 cm boyda ilk uygulama ve 15 gün ara ile 3 uygulama

BAĞ

Gelişim erken döneminde çiçeklenmeden önce ve sonra
uygulama yapılır

SEBZELER

İlk gelişim devresinde bitki büyümesini ve köklenmesini teşvik
amacıyla başlanır. Çiçeklenme döneminden itibaren
10-15 gün ara ile 2-3 uygulama

NARENCİYE

Sürgün döneminden başlayıp, çiçeklenmeden önce ve sonra
olmak üzere 2-3 uygulama

ELMA, ARMUT

Sürgün döneminden başlanarak 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama

KİRAZ, KAYISI,
ŞEFTALİ, ERİK

Sürgün döneminden başlanarak 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama

MUZ

Doğum öncesi ve sonrası (hasada kadar)

ZEYTİN

Sürgün döneminden başlayıp, çiçeklenmeden önce ve sonra
olmak üzere 2-3 uygulama

ANTEP FISTIĞI

Yaprak oluşumunun tamamlanmasından sonra 10-15 gün
arayla 2-3 uyguluma

150 - 200 cc. /
100 Lt Su

200 - 250 cc. /
100 Lt Su

—

Yüksek verim, sağlıklı çiçeklenme için...
UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.
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1 - 1,5 Lt./da

1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet
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KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

KULLANIM DOZU

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) % 12
Suda Çözünür Bor (B)
% 0,1

YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 300 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 – 2 Lt. /da

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.

KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.

AMBALAJ
5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

K-2542

Hızlı renk alımı için...

POTASYUM TİYOSÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 25
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) % 42
K-2542 tamamen suda eriyen klor içermeyen
her türlü sulama sistemlerinde kullanılabilen,
bitkinin potasyum ihtiyacı döneminde en güçlü
potasyum kaynağı olan ve kükürt içeren, koruma
özellikli bir gübredir. Yüksek derecede stabildir,
toprakta bulunan veya gübrelemeyle verilen
izelementlerin oksitlenmesini önleyip bitkiye daha
kolay taşınmasını, kökler tarafından alınmasını
sağlar. Toprağın su geçirgenliğini arttırır, yüzeyin
kaymak bağlamasını önler. Toprak pHsı yüksek
alkali topraklarda mahsül verimi olumsuz etkiler,
toprağın pHsını düşürür. Bileşimindeki kükürt
bitkide fotosentezi hızlandıra rak hücre duvarını
kalınlaştırır, depolama ve raf ömrünü arttırır.
Tamamen suda çözünür olduğu için yaprak yada
kök uygulamalarında borularda tıkanma yapmaz.
Mikro elementli ve pestisitli üçlü karışımlar
yapılacaksa uygulama öncesinde ön karışım
yapılarak gözlenmelidir.
Diğer sıvı gübreler ve/veya pestesitlerle
karıştırılacaksa işlem sırası şöyle olmalıdır:
Su, pestesit, K-2542 ve sıvı gübreler.
YGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak,
Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç,
Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday,
Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm,
Kavun, Karpuz, Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı,
Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut,
Erik, Nar, Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşam üzeri yapılmalı
dır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada uygulama
yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile doldurulur.
Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta karıştırıldıktan
sonra depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır
ve su ile tamamlanarak bitkilere pülverize edilir
veya damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 100 - 200 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 500 - 800 cc. /da
UYGULAMA DOZU
BİTKİ CİNSİ
Kavun, Karpuz
Buğday, Arpa, Çeltik vb.

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

Meyve teşekkülünden sonra
Sapa kalkma döneminde
Başak olum evresinde

Şeftali, Erik, Kayısı, Kiraz,
Vişne, Elma, Ayva

Çekirdek sertleşme döneminde

Karnabahar, Enginar, Lahana

Baş bağlama döneminde

Patates. Domates, Hıyar,
Biber, Pırasa, Patlıcan vb

İlk çiçekten hasata kadar
Hasat döneminde

Pamuk

Tarak öncesi

Çilek

Meyve normal büyüklüğüne ulaşıncaya kadar,
Ürün hasatı başlayınca haftada bir

Sera Bitkileri

Meyve döneminden hasata kadar

Ayçiçeği

4 - 5 yapraklı dönemde

Narenciye

Çiçeklenme döneminden sonra meyve
olgunlaşma sonuna kadar

Baklagiller

Hasattan 1 ay önce

Bağ

Çiçekten sonra 21 günlük periyodlarla hasat
dönemine kadar

2-3 Lt./da

250 - 3 00 cc. /
100 Lt.Su

-1-2 Lt. / da
2-3 Lt./da
-2-3 Lt./da
-2-3 Lt./da

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt
güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında
ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım
ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar
firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım
ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek
sorunlar kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili
olamayış ve vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet
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Ultra Flower
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Azot (N)
%5
Üre Azotu (NH2-N)
%5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) %15
Suda Çözünür Çinko (Zn)
%6
Klor Oranı
% 0,01

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 250 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 – 2 Lt. /da

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

UYGULAMA DOZU
BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

SEBZELERDE
ENDUSTRİ BİTKİLERİ (Mısır,
Ayçiçeği, Çeltik, Buğday,
Anason, Pamuk, Soya vs.)
MEYVELERDE
BAĞ

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanı
cının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış vs.)
sorumluluğundadır.

Potaz 24
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Azot (N)
%4
Üre Azotu (NH2-N)
%4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 24
Klor Oranı
% 0,01

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 300 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 – 3 Lt. /da

UYGULAMA DOZU
BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

SEBZELERDE
ENDUSTRİ BİTKİLERİ (Mısır,
Ayçiçeği, Çeltik, Buğday,
Anason, Pamuk, Soya vs.)
MEYVELERDE

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
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asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet
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BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ ( Bakır Nitrat İçerikli)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bakır (Cu)

w/w
%5

Blue Cupper, bitkinin gözeneklerinden emilerek
tüm organlarına taşınır. Bitkilerinize
ve
toprağınıza dosttur. Bitki tarafından emilerek
taşınımı kolaylıkla gerçekleşir.
Bitkilerinizi
boyamaz , Gereksiz
boya
kimyasallarına maruz bırakmaz.
Bitki Gelişimine Etkileri ;
Bitkide enzim üretimini teşvik ederek
fotosentez oluşumunda büyük rol oynar.
Klorofil salgısını hızlandırarak klorofil
üretiminde önemli rol oynar.
Fitoaleksin salgılamayı arttırır.
Zararlı
patojenlere
karşı
savunma
mekanizmasını arttırır.
Verim artışı sağlar.
Bitkiyi korurken besler.
Yapraktan ve topraktan uygulama yapılabilir.
Bitki üzerinde leke ve kalıntı yapmadığı için
değişik desende dikimi yapılan bahçelerde
kullanılabilir.
Uygulama yapılan bitki üzerinde stres
oluşturmaz , bitki de
durma gelişim de
yavaşlama görülmez.
Tüm bitki gruplarında her dönemde
kullanılabilir yakıcı değildir.
Çiçeklenme döneminde zarar vermez.

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 250 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 0,5 – 1 Lt. /da

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK: Suda, tavsiye edilen oranlarda
çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı
bırakmaz. Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği
gibi, aşırı alkali ve asidik reaksiyon gösteren
ürünler ve yağlar ile karıştırılamaz.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI : Orjinal ambalajında
normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl
süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza
eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine
uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti
eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan
dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın
garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanı
cının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış vs.)
sorumluluğundadır.
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

SEBZELERDE

Toprağa tutunduktan sonra 2-3 uygulama
(Gerekirse fungal ve bakteriyel hastalıklarda)

150-300 cc./100 Lt. Su

ENDUSTRİ BİTKİLERİ (Mısır,
Ayçiçeği, Çeltik, Buğday,
Anason, Pamuk, Soya vs.)

Çıkıştan itibaren, bitkiler 10-15 cm. olunca
1-2 uygulama

150-300 cc./100 Lt. Su

Kış döneminde ağaçlar uyanmadan
1-2 uygulama

200-250 cc./100 Lt. Su

Yaz döneminde 1-2 uygulama

150-200 cc./100 Lt. Su

Sürgünler 10-15 cm. olduktan sonra meyve
rengi dönünceye kadar 2-3 uygulama

150-200 cc./100 Lt. Su

MEYVELERDE

BAĞ

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)
500 cc. - 1 Lt. / da
-

1 Lt. / da

1 Lt. / da

Carba 0.5.20
PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) % 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 20

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI: 200 - 250 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 1 – 1,5 Lt. /da

UYGULAMA DOZU
BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

SEBZELERDE
ENDUSTRİ BİTKİLERİ (Mısır,
Ayçiçeği, Çeltik, Buğday,
Anason, Pamuk, Soya vs.)
MEYVELERDE
BAĞ

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve

asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.
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AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet
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Carba COP

İZ ELEMENT KATKILI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Organik Madde
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Serbest Aminoasitler
Klor Oranı
pH :

w/w
% 20
%6
%4
% 0,01
1,3 – 3,3

Bitkilerinizi boyamaz , Gereksiz boya kimyasallarına maruz bırakmaz.
Bitki Gelişimine Etkileri ;
Bitkide enzim üretimini teşvik ederek
fotosentez oluşumunda büyük rol oynar.
Klorofil salgısını hızlandırır.
Fitoaleksin salgılamayı arttırır.
Zararlı
patojenlere
karşı
savunma
mekanizmasını arttırır.
Verim artışı sağlar.
Bitkiyi korurken besler.

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMAS I: 150 - 200 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile) : 1 Lt. /da

1 Lt. x 20 Adet

Yapraktan ve topraktan uygulama yapılabilir.
Bitki üzerinde leke ve kalıntı yapmadığı için
değişik desende dikimi yapılan bahçelerde
kullanılabilir.
Uygulama yapılan bitki üzerinde stres
oluşturmaz , bitki de durma gelişim de yavaşlama
görülmez.
Tüm bitki gruplarında her dönemde
kullanılabilir yakıcı değildir.
Çiçeklenme döneminde zarar vermez.
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

SEBZELERDE
ENDUSTRİ BİTKİLERİ
(Mısır, Ayçiçeği, Çeltik,
Buğday, Anason,
Pamuk, Soya vs.)
MEYVELERDE
BAĞ

AMBALAJ

UYGULAMA ZAMANI

Toprağa tutunduktan sonra 2-3 uygulama
(Gerekirse fungal ve bakteriyel hastalıklarda)

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

200-250 cc. /100 Lt. su

1 Lt. / da

Çıkıştan itibaren, bitkiler 10-15 cm.
olunca 1-2 uygulama

200-250 cc. /100 Lt. su

--

Kış döneminde ağaçlar uyanmadan 1-2 uygulama

250-300 cc. /100 Lt. su

Yaz döneminde 1-2 uygulama

200-250 cc. /100 Lt. su

Sürgünler 10-15 cm. olduktan sonra meyve rengi
dönünceye kadar 2-3 uygulama

200-250 cc. /100 Lt. su

1 Lt. / da
1 Lt. / da

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK: Suda, tavsiye edilen oranlarda
çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı
bırakmaz. Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği
gibi, aşırı alkali ve asidik reaksiyon gösteren
ürünler ve yağlar ile karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI : Orjinal ambalajında
normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl
süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza
eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine
uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti
eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan
dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın
garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve vs. )
sorumluluğundadır.

Carba STOP
ORGANİK GÜBRE
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Organik Madde		
% 33
Organik Karbon		
%15
Toplam Azot (N)
% 1,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
%2
pH 		
4-6
Suda çözündüğü nedeniyle, bitkilerin kökleri ve
yaprakları tarafından kolayca alınır. Sap cidarını
kalınlaştırarak ve sapı kısaltarak Hububatta
(Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.) sap esnekliğini
ve direncini arttırır. Sonuç olarak uygulandığı
hububat bitkisi; bitkinin yatmasına neden
olan elverişsiz bütün iklim koşullarına karşı
direnç oluşturur. Sapın kalınlaşmasından ötürü
istila riski önemli ölçüde azalır. Yatma riskini
azaltmasından dolayı yüksek oranda azotlu
gübreler kullanılabilir. Buda bazı hububat
çeşitlerinde hasat veriminin daha iyi olmasına
yol açar. Süs bitkilerinde bitki boyunun kısa
kalması ve çiçeklenmeyi teşvik etmek amacıyla
kullanılır. Sebze, meyve, pirinç ve pamukta verimi
önemli ölçüde arttırır. Özellikle sebzelerde,
çeşitli koşullardan dolayı hızlı büyüme ve boğum
aralarının açılmasına müdahale eder.
UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri Ve Diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI : 30 - 50 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile) : 100 - 300 cc. /da

UYGULAMA DOZU
BİTKİNİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

YAPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

SEBZELER

Her dönem için kullanılır

30 - 50 cc. / 100 Lt. Su

100 - 300 cc. / da

MEYVELER

Bütün dönemlerde kullanılır.

30 - 50 cc. / 100 Lt. Su

100 - 300 cc. / da

KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz..
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve vs.)
sorumluluğundadır.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet
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Coco Wet Power
PH REGULATOR YAYICI & YAPIŞTIRICI

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ ÖNERİLERİ:
Fungisitler, insektisitler, akarisitler, bitki
gelişim düzenleyicileri: Doz 100 Lt. su için
50 ml
Herbisitler: Doz 100 Lt. su için 100 ml.
Uçak uygulamalarında ve daha az su kullanmak için: Doz 100 Lt. su için 250 ml.

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.

AMBALAJ

KULLANIM ŞEKLİ:
CocoWet Power bütün bitkiler için her türlü ilaç
karışımı ile birlikte kullanılabilir. Amaca yönelik
olarak tek başına da kullanılabilir.
ETKİ ŞEKLİ:
Sıvılarda yüzey gerilimini azaltır. Yüzey
kaplamasını arttırır. Yapışmayı arttırır ve ilacın
bitkinin içine işlemesini sağlar. Islanması zor
olan yüzeylerin daha kolay ve tam olarak
ıslanmasını ve ilaçlı su ile Kaplanmasını sağlar.
İyonik değildir.
KULLANIM DOZU:
Fungisitler, İnsektisitler, akarsitler, bitki gelişim
düzenleyicileri , micronutriyenler, herbisitler için:
100 Lt su için 10 ml.

100 cc. Х 100 Adet

* Karışımın pH değeri 9’un üzerinde veya 5’in
altında ise ürünün etkisi azalabilir. Optimum
sonuçlar pH 5 ile 9 arasında görülmektedir.
Bu pH aralıklarında hazırlanan karışımlar ise
karıştırıldıktan sonra en geç 24 saat içerinde
kullanılmalıdır
KARIŞIM TAVSİYELERİ:
1. İlaçmala tankı ve uygulama aletini iyice
temizleyiniz.
2. İlaçlama tankının 2/3 ünü su ile doldurunuz.
3. Karışıma katılacak olan zirai ilaç veya gübreyi
etiket tavsiyelerine uygun olarak, aşağıdaki
sıraya göre ekleyiniz.
A) Gübreler ve bitki besin maddeleri
B) Kuru, akışkan (df) ve suda dağılabilen Granül
(wg) formülasyonlar.
C) Süspansiyon konsantre (sc) formülasyonlar
D) Suda çözünen konsantre (sl) ve suda çözünen
toz (sp) formülasyonlar.
E) Emülsüyon konsantre (ec) formülasyonlar.
4. Karıştırmaya devam ediniz ve tankın % 90’ını
doldurunuz.
5. CocoWet ekleyiniz ve 1-2 dakika yavaş yavaş
karıştırınız.
6.Tankın tamamı doluncaya kadar su ekleyiniz

Cupper

Complex

BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (Bakır Karbonat İçerikli)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bakır (Cu)

w/w

KULLANIM DOZU

%9

YAPRAK UYGULAMASI : 150 - 300 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile) : 500 cc. /da
UYGULAMA DOZU

BİTKİNİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

SEBZELER

Toprağa tutunduktan sonra 2-3 uygulama
(Gerekirse fungal ve bakteriyel hastalıklarda)

150 - 300 cc. / 100 Lt. Su

500 cc. - 1 Lt. / da

ENDUSTRİ BİTKİLERİ
(Mısır, Ayçiçeği, Çeltik,
Buğday, Anason, Pamuk, soya vs.)

Çıkıştan itibaren, bitkiler 10-15 cm. olunca
1-2 uygulama

100 - 150 cc. / 100 Lt. Su

_

Kış döneminde ağaçlar uyanmadan
1-2 uygulama

200 - 250 cc. / 100 Lt. Su

Yaz döneminde 1-2 uygulama

150 - 200 cc. / 100 Lt. Su

Sürgünler 10-15 cm. olduktan sonra meyve
rengi dönünceye kadar 2-3 uygulama

150 - 200 cc. / 100 Lt. Su

MEYVELER

BAĞ

Cupper Salica Complex, bitkinin gözeneklerin
den emilerek tüm organlarına taşınır.
% 9 luk bakır içeriği sayesinde, piyasada ki
diğer sıvı bakırlara göre oldukça yoğundur ve
sistemiktir. Bitkilerinize ve toprağınıza dosttur.
Bitki tarafından emilerek taşınımı kolaylıkla
gerçekleşir.
Bitkilerinizi boyamaz , Gereksiz boya kimyasallarına maruz bırakmaz.
Bitki Gelişimine Etkileri ;
Bitkide enzim üretimini teşvik ederek
fotosentez oluşumunda büyük rol oynar.
Klorofil salgısını hızlandırır.
Zararlı
patojenlere
karşı
savunma
mekanizmasını arttırır.
Verim artışı sağlar.
Bitkiyi korurken besler
Yapraktan ve topraktan uygulama yapılabilir.
Bitki üzerinde leke ve kalıntı yapmadığı için
değişik desende dikimi yapılan bahçelerde
kullanılabilir.
Uygulama yapılan bitki üzerinde stres
oluşturmaz , bitki de durma gelişim de yavaşlama görülmez.
Tüm bitki gruplarında her dönemde kullanılabilir yakıcı değildir.
Çiçeklenme döneminde zarar vermez.

1 Lt. / da

1 Lt. / da

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.

“Türkiye’de bir ilk!
Karbonat İçerikli Sistemik Bakır”

KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.
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FerFive
İZ ELEMENT KATKILI SIVI ORGANOMINERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

KULLANIM DOZU

Toplam Organik Madde
% 10
Suda Çözünür Demir (Fe) 		
%5
Serbest Aminoasitler
%1
Klor Oranı
% 0,01
pH :
1–3

YAPRAK UYGULAMASI : 200 - 250 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile) : 1,5 - 3 Lt. /da

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul,
Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan,
Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya,
Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz,
Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem,
Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar,
Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su
ile doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı
bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya
konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile
tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet

KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve
hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı
alkali ve asidik reaksiyon gösteren ürünler ve
yağlar ile karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal
ambalajında
normal
şartlar
altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza
ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3
yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile
+40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış
vs.) sorumluluğundadır.

Ksil

Complex

Meyve ve sebzelerde, çatlamaya SON !

POTASYUM ÇÖZELTİSİ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

KULLANIM DOZU

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

% 13

YAPRAK UYGULAMASI: 150 - 300 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile): 500 cc. /da

BİTKİNİ CİNSİ
SEBZELER

UYGULAMA ZAMANI
Meyvenin olgunlaşma döneminde

UYGULAMA DOZU
YAPRAKTAN UYGULAMA
250 - 300 cc. / 100 Lt. Su

Meyve büyüme döneminde
MEYVELER

Renk düşme döneminde

250 - 250 cc. / 100 Lt. Su

Olgunlaşma döneminde

Ksil Salica Complex; İçeriği sayesinde
meyve üzerinde kaplama yaparak, güneş
yanıklığını ve çatlamayı önler. Aynı zamanda
meyve rengini parlaklaştırır ve albenisini
arttıtır. Bitkiye kaplama yaptığı için, meyveyi
yağış zararlarından ve diğer emici böcek
zararlarından korur.
UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul,
Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan,
Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya,
Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz,
Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem,
Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar,
Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su
ile doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı
bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya
konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile

KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve
hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı
alkali ve asidik reaksiyon gösteren ürünler ve
yağlar ile karıştırılamaz.

tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya
damlama sulama sistemleri ve yağmurlama
sulama sistemleri ile kullanılabilir.
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında
(serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.
Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel
ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0°C ile +40°C olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış
vs.) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet
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Bitki aktivatörü ...

PROTECTION & NUTRITION FERTILIZERS

Sar Activa Sa

42

Organik Kaynaklı Diğer Ürünler - SIVI DENIZ YOSUNU
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Organik Madde
% 25
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
%6
Alginik Asit
% 0,5
EC (dS/m)
13,9
pH
5,5 – 7,5
Salica SAR Activa SA ;
Bitkilerin büyümekte olan kılcal köklerinin
uçlarında doğal olarak üretilir. Köklerden
yayılmaya başlayarak bitkinin her bölümüne
ulaşır. Bitkinin bir takım fizyolojik olaylarını
düzenler. (örneğin topraktan besin maddelerinin
alınması, besin maddelerinin köklere, yapraklara
ve meyveye taşınması, hücre bölünmesi ve
büyümesini teşvik ederek erkek çiçek gözlerine
karşılık dişi çiçek gözlerinin ve dişi çiçeklerin
oluşmasını sağlamak v.b.)
Arılara, tozlaşmada görev yapan böceklere
ve doğadaki diğer canlı organizmalara zarar
vermez.
Terkibinde canlı organizma içermez.
Zehirli olmadığı için kullanılması ve taşınması
güvenlidir.
Uygulandıktan sonra kalıntı bırakmaz.
Her türlü ilaçlama aleti ile kullanılabilir.
Tarım ilaçları, yaprak gübreleri ve yayıcı
yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılabilir.
Doğal kökenli olduğu için organik tarım için
idealdir.
Salica Sar Activa Sa’nın Bitki Üzerindeki
Görevi Nedir?
Kök gelişimini teşvik eder ve kılcal kök sayısını
arttırır.
Besin maddelerinin köklerden alınarak
bitkiye taşınmasını hızlandırır.
Daha fazla karbondioksit bağlayarak bitkinin
fotosentez yeteneğini arttırır.
Hücre
bölünmesi
ve
genişlemesini
düzenleyerek dişi çiçek gözlerinin ve dişi
çiçeklerin oluşmasını sağlar.
Çiçek ve meyve tutumunu arttırır.
Meyvede gelişme ve irileşme, üründe
erkencilik sağlar.
Bitkinin boğum aralarını kısaltıp dengeli
büyümesini sağlar.
Bitkinin yaşlanmasını geciktirir.

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI : 25 - 75 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile) : 125 - 250 cc. /da

AMBALAJ
0,5 Lt. x 20 Adet

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.

1 Lt. x 20 Adet

UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK: Suda, tavsiye edilen oranlarda
çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı
bırakmaz. Pestisitlerin çoğu ile karıştırabileceği
gibi, aşırı alkali ve asidik reaksiyon gösteren
ürünler ve yağlar ile karıştırılamaz.
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

PAMUK

Birinci uygulama, çiçeklenme başlangıcında, ikinci uygulama
birinci uygulamadan 2-3 hafta sonra aynı dozda yapılır.

KAVUN, KARPUZ,
KABAKGİLLER

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

50 cc. / da

—

Birinci uygulama, bitki 3-4 yapraklı iken , 10-15 gün ara ile
3-4 kez aynı dozda tekrarlanır.

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

BAĞ

İlk uygulama, gözler patladığında, İkinci uygulama,
çiçeklenme devresinde (sürgünler 40-45 cm boya erişince).
üçüncü uygulama, hasattan 2-4 hafta önce aynı dozda
yapılır.

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

MEYVE AĞAÇLARI

a - Gözlerin patladığı devrede
b - Taç yapraklar döküldükten 1 hafta sonra
c - İkinci uygulamadan 2-3 hafta sonra

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

SEBZELER (Domates,
Biber, Patlican vs.)

Dikimden 1 hafta sonra hasata kadar, tüm fenolojik
dönemlerde kullanılır.

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

MUZ

Onarımdan sonra, iyi bir kök teşekkülü için , 2-3 yapraklı
dönemden itibaren 3-4 kez tekrarlanır.

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

HUBUBAT

Kardeşleme sonunda uygulanır. Herbisit uygulama
döneminde herbisitlerle karıştırılarak kullanılır.

100 cc. / 100
Lt. Su

—

ÇİLEK

Şaşırtma yapıldıktan 1-2 hafta sonra uygulamaya başlanır.
Üretim sezonu boyunca 7-14 günlük aralarla tekrarlanır.

75 cc. / 100Lt.
Su

250 cc. / da

HAVUÇ ve DİĞER
KÖKÜ YENEN BİTKİLER

Fideler 3-6 haftalık iken 15 - 20 gün ara ile uygulanır

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

Gather Moss Tokin
Organik Kaynaklı Diğer Ürünler
SIVI DENIZ YOSUNU
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Organik Madde
%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
%5
Alginik Asit
% 0,4
EC (dS/m)
22,2
pH
9,7 - 11,7

KULLANIM DOZU
YAPRAK UYGULAMASI : 25 - 75 cc. / 100 Lt. su
TOPRAK UYGULAMASI
(Damlama sulama ile) : 125 - 250 cc. /da

UYGULAMA DOZU
BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

PAMUK

Birinci uygulama, çiçeklenme başlangıcında, ikinci uygulama
birinci uygulamadan 2-3 hafta sonra aynı dozda yapılır.

KAVUN, KARPUZ,
KABAKGİLLER

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

50 cc. / da

—

Birinci uygulama, bitki 3-4 yapraklı iken , 10-15 gün ara ile
3-4 kez aynı dozda tekrarlanır.

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

BAĞ

İlk uygulama, gözler patladığında, İkinci uygulama,
çiçeklenme devresinde (sürgünler 40-45 cm boya erişince).
üçüncü uygulama, hasattan 2-4 hafta önce aynı dozda
yapılır.

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

MEYVE AĞAÇLARI

a - Gözlerin patladığı devrede
b - Taç yapraklar döküldükten 1 hafta sonra
c - İkinci uygulamadan 2-3 hafta sonra

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

SEBZELER (Domates,
Biber, Patlican vs.)

Dikimden 1 hafta sonra hasata kadar, tüm fenolojik
dönemlerde kullanılır.

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

MUZ

Onarımdan sonra, iyi bir kök teşekkülü için , 2-3 yapraklı
dönemden itibaren 3-4 kez tekrarlanır.

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

HUBUBAT

Kardeşleme sonunda uygulanır. Herbisit uygulama
döneminde herbisitlerle karıştırılarak kullanılır.

100 cc. / 100
Lt. Su

—

ÇİLEK

Şaşırtma yapıldıktan 1-2 hafta sonra uygulamaya başlanır.
Üretim sezonu boyunca 7-14 günlük aralarla tekrarlanır.

75 cc. / 100Lt.
Su

250 cc. / da

HAVUÇ ve DİĞER
KÖKÜ YENEN BİTKİLER

Fideler 3-6 haftalık iken 15 - 20 gün ara ile uygulanır

100 cc. / 100
Lt. Su

250 cc. / da

KARIŞABİLİRLİK:
Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir
şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin
çoğu ile karıştırabileceği gibi, aşırı alkali ve
asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile
karıştırılamaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI :
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
0°C ile +40°C olmalıdır.

FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

Fotosentez aktivitesini arttırır ve bitki büyümesini
sağlar. Etkili kök gelişimi ile mineral besin
alımını arttırır. Çok iyi yaprak beslemesi sağlar,
protein sentezini ve yaprak bağışıklığını artırır.
Meyvelerin ve sayılarının büyümesini hızlandırır.
Bitkilerin gelişmelerine devam etmelerine, soğuk
ve soğuk havalarda veya topraktaki tuz miktarının
çok yüksek olduğu zaman meydana gelen
stresli bitki durumlarını ortadan kaldırmasına
izin verir. Fitoaleksinler, koruyucu proteinler ve
peroksidazlar üreten bitkilerin zararlı, mantar ve
bakteri hastalıklarına karşı doğal koruma sağlar.
Dokuların yaşlanmasını yavaşlatır. Meyvelerin
şekerin oluşumunu sağlar. Ticari amaçlı üretim
artışı ile beklenen piyasa verimini sağlar.
UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri Ve Diğerleri.
UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:
Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada
uygulama yapılmaz. Depo yarı yarıya su ile
doldurulur. Önerilen dozda gübre ayrı bir kapta
karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma
düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak
bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama
sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile
kullanılabilir.

AMBALAJ
0,5 Lt. x 24 Adet

1 Lt. x 20 Adet
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Bakteri ve virüslere karşı;
yeni nesil dezenfektan Klordioksit

pH DÜZENLEYİCİ ÖZEL GÜBRELER

44

CDS Oksi
3000™ pH DÜZENLEYİCİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Klordioksit
Atıl Maddeler
Toplam

w/w
% 0,3
% 99,7
% 100

Ürün Grubu: PH REGÜLATÖRÜ
Aktif maddeler: 3 g / l Klor dioksit
(Gaz halinde)
Formülasyon tipi: Sulu çözelti
Kimyasal grup: Sıçanlarda, Akut oral LD

UYGULAMA DOZU
BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

Tüm sebze ve meyeveler için;
Hastalığın derecesine göre

Hastalığın görüldüğü tüm zamanlarda

200 - 400 cc. / 100 Lt. Su

2 - 4 Lt. / da

AMBALAJ

Tüm sebze ve meyeveler için
Hastalığın derecesine göre

Hastalığın görülmediği zamanlarda
önlem amaçlı

200 - 250 cc. / 100 Lt. Su

1 - 2 Lt. / da

30 Lt. x 1 Adet

ÖZELLİKLERİ:
Uygulandıktan sonra gaza dönüşür ve çıkan bu
gaz sayesinde toprağın pH’sını düzenler.
KULLANILDIĞI YERLER VE DOZLARI:
Sera,saksı ve fidelik toprakları başta olmak
üzere her çeşit toprakta m²’ye 30 mİ. (dönüme
30 İt.) dozda kullanılır. CDS-Oksi ekim veya
dikimden 2-4 hafta önce toprak henüz boş iken
kullanılmalıdır. En iyi sonuç; toprak ısısının 8-15
°C arasında olduğu, yeterince nemli, iyi işlenmiş
ve bitkisel kalıntılardan temizlenmiş (kök,yaprak)
toprak şartlarında alınır.
KULLANMA ŞEKLİ:
Seralarda toprak sürülerek gevşetilir ve tesviye
edilir. Kullanılacak çiftlik gübresi veya yeşil
gübre fumigasyondan önce toprağa gömülür.
Toprak parsellere ayrılarak, her parsele 10
cm. yüksekliğinde su doldurulur. Her m² ‘ye 20
ml. (dönüme 30 lt.) CDS-Oksi gelecek şekilde
uygulama yapılır. Parsel sırtları da 10 litrelik
sulama teknesine 50 ml. CDS-Oksi katılarak
sulanmalıdır.
[Sorunlu bölgelerde yüksek doz kullanılmalı
ve CDS-Oksi’li suyun daha derinlere (20 cm)

inmesi sağlanmalıdır.] 1 saat sonra tekrar
sulama yapılmalı ve sera pencereleri, kapıları
1 hafta süre ile kapalı tutulmalıdır. 2-4 hafta
sonra dikime geçmeden önce toprak sürülerek
havalandırılır.
CDS Oksi; «Bakterisid, Fungusid, Algisid ve
Virüsid» etkisi ile geleceğin ürünüdür. Klordan
2,5 kat, hidrojen peroksitten 25 kat daha etkili
bir dezenfektandır.
Klordioksit, sarı yeşilimsi, suda çözülen bir gazdır.
Bilinen en güçlü oksidanlardan biri ve en iyi anti
kanserojen su dezenfektanıdır. Klordioksit tüm
sebze, meyve, süs bitkileri ve ağaçlarda oluşan
kök, gövde veya yaprak hastalıklarına sebep olan
Fusarium, Verticillium ve Nematod başta olmak
üzere mikroorganizmaların yok edilmesinde
doğru kullanımda %100 başarı sağlamaktadır.
Bu ürün planktonik ve sesil bakterileri ortadan
kaldırır, yüzeyleri dezenfekte eder ve hızlı bir
şekilde problemli biyofilmi yok eder.
CDS Oksi; çok geniş spektrumlu bir dezenfektan
olması nedeniyle, bakteri ve fungal bitki
hastalıklarının oluşmasını engeller, dolayısıyla
hastalıklarla mücadele için kullanılan ilaç
miktarının azalmasına yardımcı olur.

Klordioksit mikroorganizmaların hücre duvarına
nüfuz eder ve metabolik fonksiyonunu bozar.
Bu özelliğinden dolayı, yüzey teması ile her
şeyle tepkimeye giren oksitlendiricilerden
daha etkilidir ve diğer oksitleyici ürünlere göre
kullanılan klor dioksit daha düşük dozlarda etkin
çözüm sağlar.
Avantajları;
Güçlü oksidantdır ve çok kısa sürede bakteriye
etki eder.
Mükemmel bir bakterisit, spor, virüs yosun
öldürücüdür.
Diğer dezenfektanlara kıyasla ( Hidrojen
Peroksit, Parasetik Asit, Sodyum Hipoklorit) 4-10
gibi geniş bir ph aralığında 2,5 kat daha fazla
oksidasyon gücü sağlar.
Sekonder kirliliği ve kalıntısı yoktur.
Uygun konsantrasyonu insanlar ve hayvanlar için
zehirsizdir, diğer gübre ve ilaçlar ile karışabilir.
Sera sistemlerinde yaz aylarında solarizasyonda
kullanılabilir. kullanımı sonucunda bitkide
kesinlikle kalıntı bırakmaz. dikim öncesinde
ve sonrasında kullanılabilir bitki kök ve yeşil
aksamına herhangibir yakıcı zararda bulunmaz

Poolprix
pH DÜZENLEYİCİ

Klordioksit gazı sulu çözeltisi
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Klordioksit
Atıl Maddeler
Toplam

w/w
%1
% 99
% 100

ÖZELLİKLERİ:
Uygulandıktan sonra gaza dönüşür ve çıkan bu
gaz sayesinde toprağın pH’sını düzenler.
KULLANILDIĞI YERLER , DOZLARI KULLANIM
ŞEKLİ:
Sera ve kapalı alanlarda (arazi boşken) toprak
sürülerek gevşetilir ve tesviye edilir. Kullanılacak
çiftlik gübresi veya yeşil gübre
toprakla
karıştırılır. Damlama serilir ve 0.2 ince naylon
hava almayacak şekilde çekilir. Toprak suya
doyuncaya kadar sulama yapılır. 1.000 m2 alana
20 Lt. gelecek şekilde damlamadan uygulama
yapılır.
NOT: Ekimden 2 ile 4 hafta önce uygulama
yapılmalıdır.
KULLANIMA HAZIRLAMA ŞEKLİ:
Hazırlamaya başlamadan önce bu karışımı
uygulama yapacağız yere götürünüz. 20 Litrelik
bidona toz haldeki aktivatörü (küçük plastik şişe)
ilave edip kapağı kapatınız. Hafifçe çalkalayıp, 4
saat beklemeye bırakınız. 4 Saat sonra kullanıma
hazırdır. Öncellikle solüsyon hazırlanırken
karışıma kesinlikle metal dokundurmayınız.
Karışım
elde
edildikten
sonra
tamamı
kullanılmalıdır, artanı saklanmamalıdır. Çıkan
gaz kesinlikle solunmamalıdır.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer tarım ilaçları ile karıştırılarak kullanmayınız.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Baş dönmesi,baş ağrısı,halsizlik,bulanık görme
v.s.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Zehirlenme halinde hemen doktor çağırınız,
ürünün etiketini veya ambalajını beraberinizde
bulundurunuz. Hastayı ortamdan uzaklaştırınız,
serin ve havadar bir yere götürünüz. Ürünle
bulaşık elbiselerini çıkartınız. Ürünle temas
eden vücut kısımlarını bol su ve sabunla en az
15 dakika yıkayınız. Eğer yutulmuşsa, hastaya
bol su veriniz. Suni teneffüs yaptırınız.
ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:
ANTİDOTU :
Özel bir antidotu yoktur.Belirtilere göre tedavi
uygulanır.
TEDAVİ :
Mide
muhteviyatının
solunum
yollarına
kaçmamasına özen göstererek mideyi yıkayınız.
Sonra semptomatik tedavi uygulayınız.
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR:
Arılara zehirli değildir. Ürünü ambalajında
ve kapalı olarak serin ve kuru yerlerde
çocuklardan,yem ve gıda maddelerinden uzakta
muhafaza ediniz. Boş ilaç ambalajını herhangi
bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun
olarak imha ediniz.

AMBALAJ
30 Lt. x 1 Adet
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Stabil & Aktif Klordioksit

OXY Asprix
PH REGULATORS

KULLANIM ZAMANI: Dikimden önce ve
sonra, her dönemde kullanılır.
UYGULAMA DOZU VE ZAMANI:
OXY Asprix; Fidelerin dikiminden 1 -2 gün
önce 2 It./da olarak boş suile topraktan
uygulanmalıdır. Takip eden süreçte ayda 1-2
kez 1,5-2 It./da hasat sonuna kadar topraktan
uygulanmalıdır.
Üsten uygulamalarda 300 ml./100 lt su ile
karıştırılarak uygulanmalıdır.

AMBALAJ
UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, biber, hıyar, patlıcan, lahana, kabak,
tüm fasulye türleri, brokoli, marul, kereviz,
havuç, patates, şeker pancarı, soğan, pirinç,
arpa, buğday, mısır, pamuk, soya, karnabahar,
üzüm, kavun, karpuz, çilek, yer fıstığı, Antep
fıstığı, zeytin, badem, kiraz, kayısı, şeftali,
muz, elma, armut, erik, nar, narenciye ve süs
bitkileri ve diğerleri..

1 Lt. x 20 Adet

5 Lt. x 4 Adet

AÇIKLAMA:
OXY Asprix etkin içeriğiyle biyofilm
yosunlaşmayı yok eder ve engeller.

ve

NitroAsprin

Topraklarımız çöl, bitkilerimiz cansız olmasın...

TUZLULUK GÜDERİCİ VE DÜZENLEYİCİ

Alkali ve kireçli topraklarda toprağın ve
suyun
pH’sını
düşürerek
topraklarda
bulunan fakat bitki tarafından alınamayan
fosfor, magnezyum, kalsiyum ve demir
gibi elementlerin alımını sağlar. Güçlü bir
kimyasal redüktör ve asit düzenleyicisi olarak
görev yapar. Toprak florasını olumlu yönde
etkiler. Faydalı mikroorganizma gelişiminin
artmasını sağlayarak Nitrifikasyonu artırır.
Toprakta bulunan yarayışsız formdaki bitki
besin elementi bileşiklerini çözer ve şelatlar.
iyon akışınıuyarır, turgoru düzenler, iletim
demetlerini rahatlatır, bitkideki fitotoksiteyi
ortadan kaldırır ve köklere giren su miktarını
artırır,
Besin
maddelerinin
köklerden

alınarak bitkiye taşınmasını vegetatif aksam
büyümesini teşvik eder. Çiçeklenme ve
meyve tutumunu tetikler, meyvede gelişme
ve irileşme sağlar, içerisinde bulunan özel
bir organik asit sayesinde bitki hücresinin
yaşlanmasını geciktirici özelliği vardır. Bu
özellik bitkinin üretim sezonunun uzun
kalmasını sağlar. Bazik reaksiyonlu gübrelerin
toprağa verdiği zararı minimize eder. Bitki için
zararlı ya da yüksek konsantrasyonda olan
bitki besin maddelerinin ve diğer bileşenlerin
şelatlanarak bitkiye vereceği zarar önlenmiş
olur. Özellikle çok tuzlu topraklarda ve bitki
gelişmesinin durduğu yerlerde önerilir.
Organik asitler kompleksdir.
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

Açık Tarla Sebzeleri

Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme
boyunca 10 gün ara ile 2 -3 uygulama

200 - 300 cc. / 100 Lt. Su

1-5 Lt. / da

Sera ve Örtü Altı Sebzeleri

Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme
boyunca 10 gün ara ile 2 -3 uygulama

200 - 300 cc. / 100 Lt. Su

1-5 Lt. / da

Meyve Ağaçları

Vegatatif gelişme dönemi boyunca 1-2
hafta ara ile

200 - 300 cc. / 100 Lt. Su

1-5 Lt. / da

Bağlar

Aktif gelişme döneminde

200 - 300 cc. / 100 Lt. Su

1-5 Lt. / da

Zeytin

Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu
sonrası

200 - 300 cc. / 100 Lt. Su

1-5 Lt. / da

Narenciye

Baharda sürgün gelişimi boyunca 10
gün ara ile 2 -3 uygulama

200 - 300 cc. / 100 Lt. Su

1-5 Lt. / da

Şekerpancarı, Patates, Havuç

İlk çapadan sonra gelişme dönemi
boyunca

200 - 300 cc. / 100 Lt. Su

—

Fındık

Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3
uygulama

200 - 300 cc. / 100 Lt. Su

1-5 Lt. / da

Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği,
Mısır

Aktif gelişme döneminde ve başaklanma
öncesi

200 - 300 cc. / 100 Lt. Su

—

Pamuk

Aktif gelişme sürecinde ve çiçeklenme
öncesi

200 - 300 cc. / 100 Lt. Su

—

AMBALAJ
5 Lt. x 4 Adet

20 Lt. x 1 Adet
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Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

ASAPOWERSPRİN

R

ILIZE

ERF
EC F

HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ
Üstün kalite azot, fosfor, potasyum ve mikro
element içeren damla sulama gübresidir.
Daha canlı bitki ve ürün tutumu, hastalık
kontrolü, daha az pestisit maliyeti, erkencilik,
artan verim, hasat sonu daha az çürüme,
üreticilerimize daha fazla gelir sağlar.
Hızlı alınabilir mikro elementler.
Karbonat ya da Sülfat tuzlarından herhangi birini
içermez. Ürünün sahip olduğu düşük
EC seviyesi yüksek beslenme kabiliyeti sağlar.
Klor ve Sodyum içermeyen Salica ürünleri

damla sulama sistemlerinizle tahribata ve
tuz birikimlerine yol açmaz. Yüksek kalite
standardındaki ürünler bu sayede güvenli ve
kolay kullanımı garantiler.
ASAPOWERSPRİN ürünleri yüksek kalite
hammaddelerinden
üretilir.
Bu
nedenle
ürünlerinizden kaliteli ve yüksek verim almanızı
sağlar. Bu nokta bitkisel üretimde önemli bir
faktör olan kaliteli ürün güvenilirliğini sağlar.
Genel amaçlı kullanımlar ve bitkiye özel
formülasyonlar ile Salica ürünleri bitki ihtiyacını

en iyi şekilde karşılar. Bitki gelişiminin her
aşamasına hitap eden formülasyonları sayesinde
Salica geniş ürün yelpazesi ile bitkisel üretimde
en kaliteli sonucu verir.
İçerdiği Salicilik Asit sayesinde bitki tarafından
alınımı son derece hızlıdır.
İçeriğinde bulunan yoğun Organik asit toprağın
düzenlenmesine yardımcı olur.
Toprakta bulunan diğer bitki besin elementlerinin
alınmasını sağlar.
Bitkiyi sağlıklı hale getirerek yaşlanmayı geciktirir.
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

SEBZELER
(Domates, Biber ,
Patlıcan, Hıyar vs.)

MEYVE AĞAÇLARI
(Elma, Armut; Kiraz,
Kaysı vs.)

BAĞ

UYGULAMA ZAMANI

GÜBRE FORMULASYONU

Başlangıç

Asapowersprin 11.42.11 + TE

-

Bitki Gelişme

Asapowersprin 18.18.18 + TE

- Asapowersprin 28.10.10 + TE

Meyve Gelişme

Asapowersprin 16.8.24 + TE

-

Asapowersprin 20.10.20 + TE

Meyve Olgunlaşma

Asapowersprin 11.6.40 + TE
Asapowersprin 11.42.11 + TE

Meyveler Görülmeye Başladığında

Asapowersprin 18.18.18 + TE - Asapowersprin 28.10.10 + TE

Meyve Büyütme Evresinde

Asapowersprin 16.8.24 + TE

Meyve Olgunlaşma Evresinde

Asapowersprin 11.6.40 + TE
Asapowersprin 28.10.10 + TE

Sürgün ve Yaprak Gelişim Dönemi

Asapowersprin 18.18.18 + TE

Çiçeklenme öncesi

Asapowersprin 11.42.11 + TE

Çiçeklenme Sonrası

Asapowersprin 28.10.10 + TE

Koruk Dönemi

Asapowersprin 18.18.18 + TE

Olgunlaşma Dönemi (Tatlı su yürümeden önce)

Asapowersprin 11.6.40 + TE

TOPPRAKTAN
UYGULAMA

(Damla sulama ile)

Asapowersprin 0.40.40 + TE

Gözler Patlamadan Önce

Bağ Uyandığı Zaman

YAPRAKTAN
UYGULAMA

- Asapowersprin 20.10.20 + TE

250 - 300 gr. / 100
Lt. Su

2 - 3 Kg. / da

250 - 300 gr. / 100
Lt. Su

2 - 3 Kg. / da

250 - 300 gr. / 100
Lt. Su

2 - 3 Kg. / da

ASAPOWERSPRİN
0.40.40+ME
PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)		
% 40
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 		
% 40
Suda Çözünür Bor (B)
% 0,04
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,005
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
% 0,1
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)% 0,05
Suda Çözünür Molibden (Mo)
% 0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,08
EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Bakır (3-9), Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

Suda %100 Kendiliğinden Çözünür
birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.

R

ILIZE

ERF
EC F

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
1 Kg. x 20 Adet

5 Kg. x 5 Adet

15 Kg. x 1 Adet
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ASAPOWERSPRİN

R

ILIZE

ERF
EC F

11.6.40+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Azot (N)
% 11
Nitrat Azotu (NO3-N)
% 11
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)		
%6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 		
% 40
Suda Çözünür Bor (B)
% 0,03
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
% 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)% 0,06
Suda Çözünür Molibden (Mo)
% 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,06

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

AMBALAJ
1 Kg. x 20 Adet

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.

TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi
birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.

5 Kg. x 5 Adet

15 Kg. x 1 Adet

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

ASAPOWERSPRİN

Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

11.42.11+ME
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Azot (N)
% 11
Amonyum Azotu (NH4-N)
%6
Üre Azotu (NH2-N)
%5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)		
% 42
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 		
% 11
Suda Çözünür Bor (B)
% 0,02
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
% 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)% 0,03
Suda Çözünür Molibden (Mo)
% 0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,03

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.

EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.

Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi
birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.
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DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
1 Kg. x 20 Adet

5 Kg. x 5 Adet

15 Kg. x 1 Adet
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16.8.24+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Azot (N)
% 16
Amonyum Azotu (NH4-N)
%4
%5
Nitrat Azotu (NO3-N)
Üre Azotu (NH2-N)
%7
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)		
%8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 		
% 24
Suda Çözünür Bor (B)
% 0,02
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
% 0,04
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)% 0,04
Suda Çözünür Molibden (Mo)
% 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,03

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

AMBALAJ

EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.

TEKNİK TALİMATLAR:

1 Kg. x 20 Adet

Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi
birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.

5 Kg. x 5 Adet

15 Kg. x 1 Adet

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

ASAPOWERSPRİN

Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

18.18.18+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Azot (N)
% 18
Amonyum Azotu (NH4-N)
%4
Nitrat Azotu (NO3 - N)
%3
Üre Azotu (NH2-N)
% 11
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)		
% 18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 		
% 18
Suda Çözünür Bor (B)
% 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
% 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)% 0,03
Suda Çözünür Molibden (Mo)
% 0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,02

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.

EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su

koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi
birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.
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DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
1 Kg. x 20 Adet

5 Kg. x 5 Adet

15 Kg. x 1 Adet
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20.10.20+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Azot (N)
% 20
% 3,5
Amonyum Azotu (NH4-N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
%4
Üre Azotu (NH2-N)
% 12,5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)		
% 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 		
% 20
Suda Çözünür Bor (B)
% 0,02
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
% 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)% 0,04
Suda Çözünür Molibden (Mo)
% 0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,03
EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

AMBALAJ
2 Kg. x 20 Adet

TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi
birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.

5 Kg. x 5 Adet

15 Kg. x 1 Adet

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

ASAPOWERSPRİN

Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

28.10.10+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO3 - N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH2-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)		
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 		
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)

% 28
%2
%6
% 20
% 10
% 10
% 0,03
% 0,03
% 0,05
% 0,03
% 0,02
% 0,05
% 0,03

EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi
birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.

IZER

RFIL

E
EC F

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
1 Kg. x 20 Adet

5 Kg. x 5 Adet

15 Kg. x 1 Adet
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ASAPOWERSPRİN
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5.15.30+ME
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)		
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 		
Klor Oranı
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
uda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)

w/w
% 5
% 3
%2
% 15
% 30
% 0,01
% 0,02
% 0,03
% 0,03
% 0,02
% 0,03

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

AMBALAJ

EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.

2 Kg. x 20 Adet

TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi
birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.

5 Kg. x 5 Adet

15 Kg. x 1 Adet

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

Suda %100 Kendiliğinden Çözünür
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CARBA
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

CARBA, toprakta yetiştirilen sebzeler ve diğer
kültürlerin gerek kapalı gerekse açıkta yapılan
yetiştiriciliğine yönelik, yüksek kalitede azot,
fosfor, potasyum ve mikro element içeren

güvenilir bir damla sulama gübresidir.
Geniş formülasyon yelpazesi ile üreticilerin
değişik üretim safhalarında ihtiyaç duydukları
bitki besin elementlerinin karşılanmasını

sağlar.
Kolay ve tamamen sudaçözünür, kekleşmez.
Zararlı bileşenler içermez. Garantili yüksek
kalitede hammaddelerden üretilirler.
UYGULAMA DOZU

BİTKİ CİNSİ

UYGULAMA ZAMANI

GÜBRE

YAPRAKTAN
UYGULAMA

TOPPRAKTAN
UYGULAMA
(Damla sulama ile)

SEBZELER
(Domates, Biber ,
Patlıcan, Hıyar vb.)

MEYVE AĞAÇLARI
(Elma, Armut, Kiraz,
Kaysı vb.)

BAĞ

Başlangıç

Carba 15.31.15 + TE
Carba 0.40.40 + TE

Bitki Gelişme

Carba 18.18.18 + TE
Carba 20.20.20 + TE

Meyve Gelişme

Carba 20.10.20 + TE

Meyve Olgunlaşma

Carba 15.10.31 + TE

Gözler Patlamadan Önce

Carba 15.31.15 + TE

Meyveler Görülmeye Başladığında

Carba 18.18.18 + TE
Carba 20.20.20 + TE

Meyve Büyütme Evresinde

Carba 16.8.24 + TE
Carba 20.10.20 + TE
Carba 17.8.27 + TE

Meyve Olgunlaşma Evresinde

Carba 15.10.31 + TE

Bağ Uyandığı Zaman

Carba 18.18.18 + TE
Carba 20.20.20 + TE

Sürgün ve Yaprak Gelişim Dönemi

Carba 18.18.18 + TE
Carba 20.20.20 + TE

Çiçeklenme öncesi

Carba 15.31.15 + TE
Carba 10.40.10 + ME

Çiçeklenme Sonrası

Carba 18.18.18 + TE
Carba 20.20.20 + TE

Koruk Dönemi

Carba 18.18.18 + TE
Carba 20.20.20 + TE
Carba 14.11.22+(9 CaO) + ME

Olgunlaşma Dönemi (Tatlı su yürümeden önce)

Carba 15.10.31 + TE
Carba 14.11.22+(9 CaO) + ME

300 - 500 gr. / 100 Lt. Su

2 - 5 Kg. / da

300 - 500 gr. / 100 Lt. Su

2 - 5 Kg. / da

300 - 500 gr. / 100 Lt. Su

2 - 5 Kg. / da

CARBA 0.40.40+ME

В Воде %100
Самостоятельно Растворяется

PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)		
% 40
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 		
% 40
Suda Çözünür Bor (B)
% 0,04
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,005
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
% 0,1
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlı)% 0,05
Suda Çözünür Molibden (Mo)
% 0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,08
EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Bakır (3-9), Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul,
Kereviz, Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan,
Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya,
Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz,
Çilek, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem,
Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar,
Narenciye, Süs Bitkileri ve diğerleri.
TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra
ise ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız.
Kullanım öncesinde maske takınız ve
kullanmaya başlayınız. Kullanım sırasında ve
sonrasında uygulama bölgesine girdiğinizde
eldiven ve gözlük gibi koruyucu önlemler
alınız. Uygulama gerçekleşirken çocukları,
evcil hayvanları ve diğer şahıs ve canlıları
uzak tutunuz. Tavsiye edilen kimyasalların
dışında başka bir kimyasal veya kimyasallar
ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse mutlaka
üretici firma ile veya ürünü almış olduğunuz
yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici firma
ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi
birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler
dikkate alınarak yapılmalıdır.

EC

IZER

IL
FERF

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün
suda
yüksek
oranda
çözünürlüğü vardır. Hiçbir şekilde çökmez,
kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış
ve vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
25 Кg. x 1 Adet

59
TOZ DAMLAMA VE YAPRAK GÜBRELERİ

TOZ DAMLAMA VE YAPRAK GÜBRELERİ

60

Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

CARBA 8.10.40+ME
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bor (В)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w
%8
%6
%2
% 10
% 40
% 0,04
% 0,04
% 0,04
% 0,04

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.

R
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KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve
diğer şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye
edilen kimyasalların dışında başka bir kimyasal
veya kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı
gerekirse mutlaka üretici firma ile veya
ürünü almış olduğunuz yetkili bayi ile irtibata
geçiniz. Üretici firma ve yetkili bayi ile iletişim
kurulamaması halinde ise şeffaf bir kap içerisine
100 gr su koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen
ekleyiniz. Çökme, suda çözünmeyen madde
oluşumu, kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan
herhangi birinin gözlemlenmesi durumunda
karışımı yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık
alan alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler
dikkate alınarak yapılmalıdır.
ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.

AMBALAJ
25 Кg. x 1 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

CARBA 8.32.32+ME

Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (NH2-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)
Suda Çöz ünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bor (В)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w
%8
%8
% 32
% 32
% 0,04
% 0,04
% 0,04
% 0,04

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.

EC

IZER

IL
FERF

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
25 Кg. x 1 Adet
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Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

CARBA 10.40.10+ME
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bor (В)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w
% 10
% 1,5
% 8,5
% 40
% 10
% 0,04
% 0,04
% 0,04
% 0,04

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
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ERFI
EC F

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve
diğer şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye
edilen kimyasalların dışında başka bir kimyasal
veya kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı
gerekirse mutlaka üretici firma ile veya
ürünü almış olduğunuz yetkili bayi ile irtibata
geçiniz. Üretici firma ve yetkili bayi ile iletişim
kurulamaması halinde ise şeffaf bir kap içerisine
100 gr su koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen
ekleyiniz. Çökme, suda çözünmeyen madde
oluşumu, kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan
herhangi birinin gözlemlenmesi durumunda
karışımı yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık
alan alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler
dikkate alınarak yapılmalıdır.
ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.

AMBALAJ
25 Кg. x 1 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

CARBA 14.11.22+(9 CaO)+ME
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Suda %100 Kendiliğinden Çözünür
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH2-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Bor (В)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w
% 14
% 6,2
% 2,3
% 5,5
% 11
% 22
%9
% 0,04
% 0,04
% 0,04
% 0,04

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.

EC

IZER

IL
FERF

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
25 Kg. x 1 Adet

63
TOZ DAMLAMA VE YAPRAK GÜBRELERİ

TOZ DAMLAMA VE YAPRAK GÜBRELERİ

64

Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

CARBA 15.31.15+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bor (В)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w
% 15
% 7,5
% 7,5
% 31
% 15
% 0,04
% 0,04
% 0,04
% 0,04

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
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KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve
diğer şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye
edilen kimyasalların dışında başka bir kimyasal
veya kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı
gerekirse mutlaka üretici firma ile veya
ürünü almış olduğunuz yetkili bayi ile irtibata
geçiniz. Üretici firma ve yetkili bayi ile iletişim
kurulamaması halinde ise şeffaf bir kap içerisine
100 gr su koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen
ekleyiniz. Çökme, suda çözünmeyen madde
oluşumu, kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan
herhangi birinin gözlemlenmesi durumunda
karışımı yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık
alan alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler
dikkate alınarak yapılmalıdır.
ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.

AMBALAJ
25 Кg. x 1 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

CARBA 16.8.24+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

KULLANIM DOZU

Toplam Azot (N)
% 16
Amonyum Azotu (NH4-N)
% 5,5
Nitrat Azotu (NO3-N)
% 10,5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)
%8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
% 24
Suda Çözünür Bor (В)
% 0,04
Suda Çözünür Demir (Fe)(Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn)(Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,04
EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.

birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.

TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi

YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su

Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

EC

IZER

IL
FERF

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
25 Kg. x 1 Adet
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Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

CARBA 18.18.18+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bor (В)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w
% 18
% 10,4
% 7,6
% 18
% 18
% 0,04
% 0,04
% 0,04
% 0,04

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
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KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve
diğer şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye
edilen kimyasalların dışında başka bir kimyasal
veya kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı
gerekirse mutlaka üretici firma ile veya
ürünü almış olduğunuz yetkili bayi ile irtibata
geçiniz. Üretici firma ve yetkili bayi ile iletişim
kurulamaması halinde ise şeffaf bir kap içerisine
100 gr su koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen
ekleyiniz. Çökme, suda çözünmeyen madde
oluşumu, kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan
herhangi birinin gözlemlenmesi durumunda
karışımı yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık
alan alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler
dikkate alınarak yapılmalıdır.
ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.

AMBALAJ
25 Кg. x 1 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

CARBA 20.10.20+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Toplam Azot (N)
% 20
Nitrat Azotu (NO3-N)
% 12
Amonyum Azotu (NH4-N)
%8
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)
% 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
% 20
Suda Çözünür Bor (В)
% 0,04
Suda Çözünür Demir (Fe)(Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,04
Suda Çözünür Mangan (Mn)(Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn)(Tamamı EDTA ile şelatlı) % 0,04

KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları:
Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer
şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen
kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya
kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse
mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış
olduğunuz yetkili bayi ile irtibata geçiniz. Üretici
firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması
halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr su
koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz.
Çökme, suda çözünmeyen madde oluşumu,
kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan herhangi

birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı
yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alan
alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate
alınarak yapılmalıdır.

EC

IZER
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ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

AMBALAJ
25 Kg. x 1 Adet
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Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

CARBA 20.20.20+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Üre Azotu (NH24-N)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bor (В)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w
% 20
% 8,3
% 4,7
%7
% 20
% 20
% 0,04
% 0,04
% 0,04
% 0,04

UYGULAMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER:
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana,
Kabak, Tüm Fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz,
Havuç, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Pirinç,
Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca,
Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer
Fıstığı, Antep Fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı,
Şeftali, Elma, Armut, Erik, Nar, Narenciye, Süs
Bitkileri ve diğerleri.
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KULLANIM DOZU
Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
YAPRAK UYGULAMASI İÇİN :
200 - 300 gr / 100 Lt su
Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;
DAMLAMA SULAMA İÇİN :
Her 1 Dönüm için, Günlük 0,5 - 1 kg. arası

TEKNİK TALİMATLAR:
Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını
okuyunuz. Yüksek pH’lı, asitler, klor, organik
fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif
kükürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız.
Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise
ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım
öncesinde maske takınız ve kullanmaya
başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında
uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve
gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama
gerçekleşirken çocukları, evcil hayvanları ve
diğer şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye
edilen kimyasalların dışında başka bir kimyasal
veya kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı
gerekirse mutlaka üretici firma ile veya
ürünü almış olduğunuz yetkili bayi ile irtibata
geçiniz. Üretici firma ve yetkili bayi ile iletişim
kurulamaması halinde ise şeffaf bir kap içerisine
100 gr su koyunuz, içerisine 1-2 gr. üründen
ekleyiniz. Çökme, suda çözünmeyen madde
oluşumu, kesilmede gaz çıkışı veya bunlardan
herhangi birinin gözlemlenmesi durumunda
karışımı yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık
alan alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler
dikkate alınarak yapılmalıdır.
ÇÖZÜNÜRLÜK:
Ürünümüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü
vardır. Hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.

AMBALAJ
25 Кg. x 1 Adet

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 (Dört)
yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C arasında
olması şarttır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı
firma,
tavsiyelerine
uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi
dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından
kaynaklanabilecek
sorunlar
kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve
vs. ) sorumluluğundadır.

CİNSEL ÇEKİCİLİK FEROMONU;
FEROMON + TUZAK

Cinsel çekicilik feromonu, herhangi bir böceğin dişisi tarafından
salgılanan ve erkek böceğin dişiyi bulmasını sağlayan kimyasal
maddelerdir.
Feromon tuzakları ise, feromon emdirilmiş bir kapsül ile kapsüle
gelen böceğin yakalanmasını sağlayan bir tuzak ve yapışkan tabladan oluşmaktadır.
Tuzaklar; sera, bahçe ve tarla içinde uygun aralıklarda ve
yükseklikte yerleştirilir. Feromonu algılayan karşı birey yapışkan
tabla üzerine düşerek tuzağa yakalanır.
“Tarladan Sofralara Doğal ve Sağlıklı Ürünler” prensibiyle sektörün güvenilir şirketleri arasında yer almayı başaran Avagro Tarım
Kimya Türkiye’de bir ilki başararak 01.10.2018 tarihinden itibaren de Feromon + Tuzak üretim iznini almıştır.
Zararlılarla mücadelede kullanılan feromon ve tuzaklar AVAGRO
TARIM tarafından özel yöntemlerle üretilerek, çiftçinin hizmetine
sunulmaktadır.

Заявление Компании:
Производитель гарантирует качество продукта при его использовании в соответствии с рекомендациями на данной
этикетке. Однако негативные последствия, вызванные неправильным использованием и неправильными смесями,
не гарантируется компанией. Проблемы, вызванные неправильным обращением и хранением (токсичность, остатки,
неэффективность и т. д.), в ответственности пользователя.
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