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Son 50 yılda bitki bilim ve teknolojisi, bu önemli tema üzerinde bilinen spesifik gelişmelerin 
artmasına dayanan ilerlemeler kaydetmiştir. Bu ilerleme hala devam etmektedir ve yeni formüllerle 
birlikte yeni ürünlerin ortaya çıkması neticesinde kendini açıkça gösterir. Daha seçici bir pazarın 
isteklerine göre ürünün nitelik ve niceliği göz önüne alındığında damlama gübrelerinin, yaprak 
gübrelerinin, organik gübrelerin ve amino asitlerin kullanılma mecburiyeti her zaman tarım biliminde 
yerini bulur. Diğer bir deyişle özel verim yükselticilerinin zekice kullanılması üretimin miktar ve 
kalitesini, bitkilerin kalıtımsal güçlerinin elverdiği ölçüdeki maksimum seviyeye hızlı bir şekilde 
yaklaştırmaktadır.
Sonuçta bugün bitkilerin yalnızca azot, fosfor ve potasyuma ihtiyacı olmadığı, bununla birlikte 
kendilerine ait üretim güçlerini en iyi şekilde ifade edebilecek kompoze bir beslenme programına 
gereksinim duyduğu anlaşılmıştır. 
Özel besleme ürünlerimizin ve biyolojik canlandırıcılarımızın profesyonel kullanımı, bitki metabolizmasını 
düzenleyip büyümenin doğal ritimlerini yükselterek ürün verim ve kalitesini en üst seviyelere 
çıkarmaktadır. 
Geleneksel bazda, standart bitki besleme ve bitki koruma tekniklerine dayalı olarak yapılan üretimin 
ihtiyacı karşılamadığı gibi kazanç sağlamadığı da çok açıktır. Modernleşen dünyada hızla artan 
nüfusa rağmen doğal kaynakların ve üretim alanlarının büyük bir hızla azalması, birim alandan en 
yüksek kalite ve verimi en düşük maliyetlerle karşılamayı zorunlu hale getirmiştir. Elbette insan 
faktörünün sebep olduğu ve yanlış tarımsal uygulamalarla elden çıkan üretim alanlarını zor da olsa 
geriye döndürmek mümkündür. Ancak bu, yüksek maliyetli ve uzun zaman gerektiren bir süreçtir. 
Bu nedenle tabiata saygı çerçevesinde üretim maliyetini düşürmenin en önemli yollarından biri en 
kaliteli ürünü, doğru zamanda ve doğru teknik yaklaşımla kullanarak kalite ve verimi artırmaktır.
Bu amaçları takip ederken, gerek çiftçilerin gerekse ürünlerimizi kullanan diğer üreticilerin beklenti 
ve taleplerini dikkate alarak yenilikçi ve açık seçimler yaptık.
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TEKTAR TEKNİK TARIM A.Ş. 1999 yılında İtalyan ALBA MILAGRO S.p.A’ nın Türkiye Distribütörlüğü'nü alarak, 
özel gübreler sınıfındaki bitki besleme ürünlerinin ithalatı ve Türkiye’ye toptan pazarlanması amacı ile 
Antalya’da kurulmuştur. 
Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde kurduğu deneyimli satış ve teknik ekibi ile bizzat kendisi, diğer bölgelerde 
ise başbayileri ile satış ve satış sonrası destek hizmeti vermektedir.
Kurulduğu günden bugüne kadar geçen süre içinde TEKTAR A.Ş., toplam kalite felsefesini benimseyerek, 
özellikle güven, istikrar, yaratıcılık ve yenilikçilik anlayışlarından asla ödün vermemiş ve daima en iyi 
ürün ile en iyi hizmet hedefinde ilerlemiştir.
Bu ilke ve hedefleri doğrultusunda kendisini ispatlamış ve böylece tarım sektörüne genç ve dinamik 
bir anlayış getirmiştir. 
TEKTAR A.Ş., ALBA MILAGRO S.p.A ile yaptığı işbirliğinden büyük memnuniyet ve gurur duymaktadır. 
Çünkü bol alternatif ile formüle edilen özel ürünlerimiz, Türkiye toprakları, Türk çiftçisinin uygulama 
teknikleri ve ülkemize özgü bitki çeşitliliği de dikkate alınarak, MILAGRO S.p.A tarafından çok kaliteli 
hammadde ve ileri teknoloji kullanılarak üretilmektedir. Bu ürünler, farklı bitki deseninde ve farklı 
arazi koşullarında denenip seçilmek suretiyle ithal edilmektedir. MILAGRO S.p.A ve TEKTAR A.Ş.’nin bu 
prensipler doğrultusunda büyük bir uyumla devam eden işbirliği artan memnuniyet ve gururla aralıksız 
devam edecektir.
Değişen dünya ile birlikte daha iyi koşullarda yaşamak ve en iyiyi elde etme çabaları artık daha fazla 
çalışmayı ve sürekli kendini yenilemeyi zaruri hale getirmiştir. Hele ki tarımda bu değişim çok hızlıdır 
ve kendisini daha belirgin göstermektedir.
TEKTAR A.Ş. bugün özel gübreler pazarında en üst kalite segmentindeki ürünleriyle vermiş olduğu 
hizmeti bir adım daha ileriye taşıyarak, İtalyan ALBA MILAGRO S.p.A ile çok iyi sinerji oluşturacak olan 
Amerikan GLOBAL ORGANICS LLC. ile işbirliği yapmıştır.
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yapılı çoklu şelat bileşiklerini, özel geliştiricileri, vitaminleri ve safiyeti yüksek seçkin hammaddeyi 
sorunsuzca bir araya getiren MPGR teknolojisi ile üretilmiş, sınıfının rakipsiz ürünüdür.

NUTRIPRO, ALBA MILAGRO S.p.A’nın uzun araştırmalar sonucu geliştirdiği ve 

NUTRIPRO yapraktan ve damlamadan uygulanabilen, yüksek ve karmaşıkÖzellikleri

Etkinliği
MPGR teknolojisi ile ürettiği, kaliteli gübre sınıfının zirvesinde yer alan, rakipsiz yaprak ve damlama 
sulama gübre serileridir. ALBA MILAGRO’nun bol alternatifli araştırmalarıyla formüle ettiği ve bunun 
yanı sıra yürüttüğü pek çok denemenin sonucuna göre seçerek belirlediği en yüksek performansı 
ortaya koyan nihai üründür. 
MPGR, yüksek ve karmaşık yapılı çoklu şelat maddelerini, özel geliştiricileri, vitaminleri ve safiyeti 
yüksek, seçkin hammaddeyi sorunsuz olarak bir araya getiren, MILAGRO’ya özgü özel bir üretim 
teknolojisidir. MPGR teknolojisi, NUTRIPRO gübrelerinin en düşük tuzluluk, en yüksek asitlik ve 
yüksek çözünürlük gibi gübrede kaliteyi belirleyen kriterlerde en iyi rakamsal verileri üretmesini 
sağlar.
NUTRIPRO tüm bitkiler için yaprak/toprak uygulamalarında en güvenli ve en yüksek performanslı 
beslemeyi garanti eder. Düşük dozlarda yüksek besleme etkinliği gösteren NUTRIPRO, düşük EC 
değerleri sayesinde yüksek doz uygulamalarında da bitkide stres oluşturmaz. Verimliliği ve kaliteyi 
bitkide gen potansiyelinin imkân verdiği en üst düzeye çıkarır. Düşük dozda gösterdiği yüksek 
etkinlikle en iyi fayda/fiyat oranını sağlar.
NUTRIPRO aşırı soğuk ya da aşırı sıcak, her türlü ters ve zorlu iklim koşulları altında, rakiplerine 
kıyasla en yüksek besleme performansına sahiptir. Bileşiminde yer alan özel gelişim destekleyiciler, 
aşırı soğukta olduğu kadar aşırı sıcakta da yüksek etkinlik gösterir ve fayda verir. NUTRIPRO, bitki 
metabolizmasını zorlu şartlara rağmen bir devamlılık süreci özelinde aktive eder. Bu aktivasyon 
için gerekli olan yüksek besinsel desteği de tedarik ederek, bitkinin her koşulda diri ve üretken 
kalmasını sağlar. Metabolik aktivasyon ve yüksek besinsel destek, bitkisel verimliliği ve ürün 
kalitesini doğrudan artırır.
NUTRIPRO gübre serileri, üretimde tekniği, kaliteyi ve yüksek verimi hedefleyen üreticiler için 
alternatifsizdir. Farklı formülasyon tipleriyle bitkinin yaşam döngüsünde yüksek verim ve kalite için 
ihtiyaç duyduğu besin gereksinimlerini mükemmelen karşılar. Tüm bitkilere hitap eder. Bitkilerdeki 
besinsel noksanlıkların giderilmesinde yapraktan ve topraktan uygulamalarıyla en efektif sonucu 
verir.

Uygulama Yapraktan ve kökten

Biçimi Mikro kristal toz

NUTRIPRO  Harmanlanmış NPK Gübreler i
       MPGR Technology
• Yaprak gübre kategorisinin tartışmasız lider i. Topraktan da uygulanır.
• En yüksek kalite ve safiyet. Zorlu besleme koşullarında en iyi performans,
• En düşük tuzluluk, yüksek asitlik ve mükemmel çözünürlük, 
• Emilimi artıran çoklu kompleksleme maddeler i, özel geliştir iciler i, yüksek iz element içer iği ve 
• MPGR teknolojisi
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Bileşimi

yüzey gerilimi artar. Bu durumda besin maddelerinin bitkiye nüfuzu ve ilaçların etkinliği azalır. 
NUTRIPRO gerek tekli karışımda gerekse ilaçlarla karıştırıldığı durumlarda, sulama ve ilaçlama 
suyunun yüzey gerilimini düşürürerek suyun alt ve üst yaprak yüzeyine mükemmelen yayılmasını 
sağlar. Bu yolla besin maddeleri bitkiye daha kolay nüfuz eder. 

NUTRIPRO, en etkin sonuç için sulama ve ilaçlama suyunun kimyasal yapısını en uygun hale getirir. 
Tavsiye edilen dozlarda, yüksek pH’lı sulama ve/veya ilaçlama suyunu çoğu ilaç aktif maddelerinin 
ve besinlerin aktivitesi için en uygun olan hafif asit-nötr pH aralığına çeker. Suda kalıcı sertliğe 
sebep olan, başta Ca+2, Mg+2, Fe+2 ve Fe+3’ün klor, sülfat, nitrat ve fosfatlı bileşiklerini zeolitik 
maddelerle yumuşatır. Böylece sulu çözeltilerinde yarayışsızlık ve etkinlik azalması problemleri 
ortadan kalkar. 

NUTRIPRO, toprak çözeltisinde bitki besin elementlerini daha uzun süreyle yarayışlı tutar. Asit 
karakteri ve içerdiği özel şelatlayıcıları, metal katyonların kolloid yüzeylere bağlanma enerjisini 
düşürür ve bağlanma süresini uzatır. Böylece iyonlar daha fazla süreyle toprak besin çözeltisinde 
kalır. Bağlandıkları durumlarda ise daha kolay besin çözeltisine geçerler. 

NUTRIPRO gübre serileri yüksek oranlı iz elementler içerir ve bu içerik, tüm formülasyonlar için aynı 
orandadır. Cu-EDTA, Mn-EDTA, Zn-EDTA ve Fe-DTPA ile %100 şelatlıdır.

NUTRIPRO sulu çözeltilerinde en düşük tuzluluğu garanti eder. Uygulamalarında özellikle açık tarla 
bitkileri için su stresi oluşturmaz. 

İlaçlarla mükemmelen karışır. İlaçlama suyunu yüksek etkinlik doğrultusunda stabilize eder. 
Doğrudan veya dolaylı olarak gösterdiği etkinlikle NUTRIPRO üretimde girdi maliyetlerini azaltır.

Suda çözünen madde miktarı (ilaç + gübre karışımları ve sayısı) arttıkça Sonuçları

Herbir formülde mikro elementlerin tamamı %100 şelatlıdır.
B (%) Cu-EDTA (%) Fe-DTPA (%) Mn-EDTA (%) Mo (%) Zn-EDTA (%)

0.04 0.02 0.13 0.07 0.002 0.08

N : P2O5 : K2O
Toplam 
N % NO3 -N NH4 -N Üre -N P2O5 % K2O % MgO %

20.20.20 + ME 20.0 4.5 2.2 13.3 20.0 20.0 -
10.52.10 + ME 10.0 - 6.5 3.2 52.0 10.0 -
17.07.27 + ME 17.0 11.3 5.7 - 7.0 27.0 -
20.10.20 + ME 20.0 11.7 8.3 - 10.0 20.0 -
20.05.30 + ME 20.0 9.2 - 10.8 5.0 30.0 -
30.10.10 + ME 30.0 2.9 2.7 24.4 10.0 10.0 -
12.00.43 + ME 12.0 12.0 - - - 43.0 -
00.30.30 + 4MgO + ME 0.00 - - - 30.0 30.0 4.0
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Teknik Özellik Tablosu

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu
Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 
(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, 
Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 
Havuç, Yeşil Sebzeler vd.), 

Soğan, Sarımsak, Kesme Çiçekler, 
Bağ, Fındık, Lahana (Lahanagiller), 

Kereviz, Brokoli, Karnabahar, 
Ispanak, Marul, Maydanoz, Tütün, 

vd.,
Bahçe kullanımı

Yapraktan uygulama,
Genel doz:

100 – 250 gr/100lt suya
veya

100 - 250 gr/da

Topraktan:
haftalık

1 - 3 kg/da
Bitki gelişim evresine bağlı 

olarak, 
Günlük: 0.2 – 0.4 kg/da 

Sulama suyu ile birlikte verilir.
Topraktan ve yapraktan yetiştirme 

sezonu boyunca haftalık uygulamalarla 
tekrarlanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, 
Muz, Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, 
Vişne, Armut, Badem, Nektarin, 

Zeytin, vd.

Tahıllar, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Buğday, Arpa, Yulaf, 

Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, Soya, 
Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut, 

Fasulye, Bezelye, vd.

Yapraktan:
100 - 250 gr/da

Yapraktan yetiştirme sezonu boyunca 
2 - 4 tekrarla uygulanır.

N : P2O5 : K2O
Çözünürlük pH EC sol. 0,1 %

Renk20˚C   g/l sol. 1% µS/cm
20.20.20 + ME 350 - 370 3.5 ± 0.5 680 - 700 Yeşil
10.52.10 + ME 310 - 330 3.5 ± 0.5 660 – 680 Yeşil
17.07.27 + ME 340 - 360 3.5 ± 0.5 1250 - 1270 Yeşil
20.10.20 + ME 420 - 440 3.5 ± 0.5 1190 - 1210 Yeşil
20.05.30 + ME 340 - 360 3.5 ± 0.5 880 - 900 Yeşil
30.10.10 + ME 540 - 560 3.5 ± 0.5 490 - 510 Yeşil
12.00.43 + ME 250 - 270 3.5 ± 0.5 1250 - 1270 Yeşil
00.30.30 + 4MgO + ME 190 - 210 3.5 ± 0.5 890 - 910 Yeşil

NUTRIPRO  Harmanlanmış NPK Gübreler i
       MPGR Technology
• Yaprak gübre kategorisinin tartışmasız lider i. Topraktan da uygulanır.
• En yüksek kalite ve safiyet. Zorlu besleme koşullarında en iyi performans,
• En düşük tuzluluk, yüksek asitlik ve mükemmel çözünürlük, 
• Emilimi artıran çoklu kompleksleme maddeler i, özel geliştir iciler i, yüksek iz element içer iği ve 
• MPGR teknolojisi
• Tüm formülasyonları için değişmeyen, yüksek mikrobesin içer iği



• 15 kg polietilen torba

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında, +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Ambalaj

Notlar

Dikkat!

         NUTRIPRO gübrelerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN, REVITER ve 
AMINOFERT ile karıştırılırsa daha da artar. NUTRIPRO gübreleri, AGROFOL serileri ile karışabilir 
olmasına rağmen en iyi sonuç, toprağa AGROFOL serisi gübrelerin önce uygulandığı durumlarda 
ortaya çıkmaktadır.

Toprak uygulamalarında NUTRIPRO, yüksek oranlı ve şelatlı iz element içeriğiyle, ekstra iz element 
gübresi kullanımını azaltır.
Örneğin; NUTRIPRO serileri tüm formülasyonları için 1000 gr gübrede 1,3 gr DTPA şelatlı demir içerir. 
Kullanım dozu 3000 gr/da olduğunda DTPA şelatlı demirden toprağa 3,9 gr/da dozunda uygulama 
yapılmış olur.
%6’lık şelatlı demirden bir uygulamada dekara 200 gr verileceği baz alınırsa; bu ekstra gübre 
uygulaması sonucunda toprağa 12 gr/da dozunda demir verilmiş olur.
Bu sonuç, tüm yetiştirme periyodu süreci içerisinde NUTRIPRO, NUTRICROP ve NUTRIGOLD serilerini 
süreklilik içinde kullanan üreticilerin, daha az maliyet ve yüksek performans ile en kaliteli ürünü 
elde edeceklerini göstermektedir.  
 
NUTRIPRO Yaprak ve Damla Sulama Gübrelerinin içerdiği mikro elementlerden bakır (Cu), 
mangan (Mn) ve çinkonun (Zn) tamamı EDTA ile, demir (Fe) DTPA ile %100 şelatlıdır.

Cu, Mn, Zn EDTA şelatlarının stabil olduğu pH aralığı: 3-8
Fe DTPA şelatının stabil olduğu pH aralığı: 4-9

Karışabilirlik       Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla 
karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

DA
ML

AM
A 

GÜ
BR

EL
ER

İ

www.tektar.com.tr



www.tektar.com.tr

sahip maddeleri, özel geliştiricileri, vitaminleri, safiyeti yüksek, seçkin hammaddeyi sorunsuz 
olarak bir araya getiren MPGR teknolojisi ile üretilmiştir. Düşük sıcaklıkta yüksek etkinliğe sahiptir.

NUTRICROP serisi, ALBA MILAGRO S.p.A tarafından soğuk toprak ve soğuk 

NUTRICROP gübreleri bitki besin elementlerini yüksek kompleksleme niteliğine Özellikleri

Etkinliği
iklim koşullarında en yüksek performans için MPGR üretim teknolojisiyle üretilmiştir. Bu özel gübre 
serisi besin elementlerinin emilimini artıran kompleksleme maddelerini, özel geliştiricileri, vitaminleri 
ve safiyeti yüksek seçkin hammaddeyi içerir. 
NUTRIPRO serisi gübrelerin belirlenmesini sağlayan araştırmaların ve çok sayıdaki denemenin 
bir diğer sonucu da NUTRICROP serisi gübrelerdir. ALBA MILAGRO tarafından yürütülen pek çok 
denemenin sonucunda, bitkisel gelişimi en üst seviyede aktive ederek bunu verim artışına 
götüren kompleksleme maddeleri, gelişim destekleyicileri ve vitaminleri, formülleriyle belirlemiştir. 
Bu bileşikler, MILAGRO S.p.A'nın kendisine özgü geliştirdiği MPGR üretim teknolojisi sayesinde 
safiyeti yüksek hammaddelerle bir araya getirilmiştir.
NUTRICROP serisi, MPGR üretim teknolojisinin bir sonucu olarak düşük tuzluluk, yüksek asitlik ve 
yüksek çözünürlük gibi gübrenin kalitesini ortaya koyan fiziksel ve kimyasal kriterler bakımından 
çok iyi rakamsal verilere sahiptir.
NUTRICROP serileri tüm bitkiler için topraktan ve yapraktan en güvenilir beslemeyi sağlar ve 
bunu yüksek performansla destekler. Toprakları ve bitkileri kirleten ağır metaller, klor ve yabancı 
bileşiklerle gübreleme sistemlerini tıkayan her türlü kil, kireç ve kirleticiden aridir. Düşük dozda 
yüksek besleme etkinliği gösteren NUTRICROP serisi gübreler, düşük EC düzeyleri ile yüksek doz 
uygulamalarında da bitkiyi strese sokmaz. 
NUTRICROP gübreleri soğuk iklim koşullarında bitki metabolizmasını zorlu şartlara rağmen bir 
devamlılık süreci özelinde aktive eder. Bitkide metabolik faaliyetin en düşük seviyeye indiği 
soğuk toprak ve iklim koşulları altında bile verimliliği ve kaliteyi artırır. NUTRICROP serilerinin içerdiği 
vitaminler bitkide, bir yandan besinsel geçişi kolaylaştırırken diğer yandan da metabolizmanın 
yeniden akitivasyonu ve hızlanması için gerekli koşulları iyileştirir. Bu aktivasyon ve döngü için 
gerekli olan yüksek besinsel destek, içerdiği yüksek safiyetli hammadde ile NUTRICROP'tan 
sağlanır. NUTRICROP bu özelliği ile bitkisel verimliliğe ve ürün kalitesine hitap eder.
Tüm bitkiler için NUTRICROP gübreleri, toprak ve yaprak uygulamalarında çok iyi sonuçlar verir. Farklı 
formülasyon tipleriyle bitkinin yaşam döngüsünde yüksek verim ve kalite için ihtiyaç duyduğu 
besin maddesi gereksinimlerini karşılar.

Uygulama Kökten ve yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

NUTRICROP  Harmanlanmış NPK Gübreler i
       MPGR Technology
• Damlama sulama gübre kategorisinin tartışmasız yeni lider i
• Yüksek kalite ve yüksek safiyet. Düşük sıcaklıkta eşsiz performans
• Düşük tuzluluk, yüksek asitlik, mükemmel çözünürlük
• Emilimi artıran kompleksleme maddeler i, özel geliştir iciler i, yüksek iz element içer iği ve 
• MPGR teknolojisi



Bileşimi

yavaşlayan metabolik faaliyeti özel bileşikleri ile yeniden aktive eder. Bu aktivasyon bir süreklilik 
içinde artış gösterir. Böylece bitki en zor şartlarda bile verimlidir, üretkendir.
NUTRICROP gübreleri asit karakterlidir ve sürekli kullanılması halinde yüksek pH'ya bağlı olarak 
besleme sorunları yaşayan topraklarda ekstra asit uygulamalarına gerek kalmadan bitki besin 
elementlerinin toprak çözeltisinde yarayışlı formda kalmalarına olanak sağlar. Böylece asit 
uygulamasının neden olacağı ağır metal kirlenmesinin önüne geçer ve ekonomi sağlar.
NUTRICROP düşük tuzluluğa sahiptir. Topraktan ve yapraktan uygulamalarında bitkide su stresine 
sebep olmaz. Çok düşük dozları bile mükemmel besleme etkisi için yeterlidir.
Yüksek çözünürlüğe sahiptir. Soğuk ve sert sularda tortu bırakmadan kolayca çözünür. Tüm 
sulama sistemleri için %100 güvenli ve sorunsuzdur.
Yüksek sodyum, biüre, klor, karbonat gibi gübrede kalite unsurunu azaltan bileşikleri içermez.  
İçerdiği geliştiriciler ve vitaminler, besin maddelerinin bitkiye giriş miktarını yükseltmenin yanı 
sıra bitkide gerçekleşen metabolik olaylarda katalizör görevi üstlenir. NUTRICROP, damlama 
uygulamalarında bitki gen potansiyelinde var olan maksimum verim gücünü ortaya çıkarır. 

NUTRICROP gübreleri yüksek oranlı mikro besin elementleri içerir ve bu içerik her bir farklı 
formülasyonda eşdeğer miktardadır. Cu-EDTA, Mn-EDTA, Zn-EDTA ve Fe-DTPA ile tamamen şelatlıdır.

İlaçlarla ve gübrelerle mükemmelen karışır. Asit karakterli çözeltisi ilaçlama suyunu yüksek etkinlik 
doğrultusunda stabilize eder. 
Tüm bitkiler için bitkisel gelişimin her evresinde güvenle kullanılanılır. Bitkisel verim ve kaliteyi 
optimum ekonomik koşullar altında karşılamayı garanti eder.

NUTRICROP gübreleri, özellikle soğuk toprak ve iklim koşulları altında bitkideSonuçları

Herbir formülde mikro elementlerin tamamı %100 şelatlıdır.
B (%) Cu-EDTA (%) Fe-DTPA (%) Mn-EDTA (%) Mo (%) Zn-EDTA (%)

0.02 0.015 0.12 0.06 0.01 0.015

N : P2O5 : K2O
Toplam 
N % NO3 -N NH4 -N Üre -N P2O5 % K2O % MgO %

20.20.20 + ME 20.0 4.9 2.9 13.2 20.0 20.0 -
18.18.18 + ME 18.0 9.4 8.6 - 18.0 18.0
17.07.27 + ME 17.0 9.8 7.2 - 7.0 27.0
20.10.20 + ME 20.0 11.4 8.6 - 10.0 20.0 -
16.08.24 + 2MgO + ME 16.0 9.7 6.3 - 8.0 24.0 2.0
19.06.20 + 3MgO + ME 19.0 11.8 7.2 - 6.0 20.0 3.0
20.05.30 + ME 20.0 8.8 1.0 10.2 5.0 30.0 -
35.05.08 + ME 35.0 2.3 2.3 30.4 5.0 8.0 -
10.52.10 + ME 10.0 1.4 8.6 - 52.0 10.0 -
13.05.40 + ME 13.0 11.5 1.5 - 5.0 40.0
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Teknik Özellik Tablosu

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu
Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 
(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, 

Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, Havuç, 
Yeşil Sebzeler vd.), 

Soğan, Sarımsak, Kesme Çiçekler, 
Bağ, Fındık, Lahana (Lahanagiller), 

Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Ispanak, 
Marul, Maydanoz, Tütün, vd.,

Bahçe kullanımı

Topraktan:
haftalık

1 - 3 kg/da
Bitki gelişim evresine bağlı 

olarak, 
Günlük: 0.2 – 0.4 kg/da
Yapraktan uygulama,

Genel doz:
100 – 250 gr/100lt suya

veya
100 - 250 gr/da

Sulama suyu ile birlikte verilir.
Topraktan ve yapraktan yetiştirme sezonu 
boyunca haftalık uygulamalarla tekrarlanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Muz, 
Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, 

Armut, Badem, Nektarin, Zeytin, vd.

Tahıllar, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Buğday, Arpa, Yulaf, 

Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, Soya, 
Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut, 

Fasulye, Bezelye, vd.

Yapraktan: 
100 - 250 gr/da

Yapraktan yetiştirme sezonu boyunca
2 - 4 tekrarla uygulanır.

N : P2O5 : K2O
Çözünürlük pH EC sol. 0,1 %

Renk20˚C   g/l sol. 1% µS/cm
20.20.20 + ME 330 - 350 4.0 ± 0.5 720 - 740 Kırmızı
18.18.18 + ME 350 - 370 4.0 ± 0.5 1220 – 1240 Kırmızı
17.07.27 + ME 330 - 350 4.0 ± 0.5 1210 – 1230 Kırmızı
20.10.20 + ME 380 - 400 4.0 ± 0.5 1190 – 1210 Kırmızı
16.08.24 + 2MgO + ME 320 - 340 4.0 ± 0.5 1200 – 1220 Kırmızı
19.06.20 + 3MgO + ME 350 - 370 4.0 ± 0.5 1370 – 1390 Kırmızı
20.05.30 + ME 310 - 330 4.0 ± 0.5 950 - 970 Kırmızı
35.05.08 + ME 560 - 580 4.0 ± 0.5 390 – 410 Kırmızı
10.52.10 + ME 280 - 300 4.0 ± 0.5 910 – 930 Kırmızı
13.05.40 + ME 250 - 270 4.0 ± 0.5 1220 – 1240 Kırmızı

NUTRICROP  Harmanlanmış NPK Gübreler i
       MPGR Technology
• Damlama sulama gübre kategorisinin tartışmasız yeni lider i
• Yüksek kalite ve yüksek safiyet. Düşük sıcaklıkta eşsiz performans
• Düşük tuzluluk, yüksek asitlik, yabanci bileşiklerden ari, mükemmel çözünürlük
• Emilimi artıran kompleksleme maddeler i, özel geliştir iciler i, yüksek iz element içer iği ve 
• MPGR teknolojisi



• 15 kg polietilen torba

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında, +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Ambalaj

Notlar

Dikkat!

        NUTRICROP gübrelerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN REVITER ve 
AMINOFERT ile karıştırılırsa daha da artar. NUTRIPRO gübreleri, AGROFOL serileri ile karışabilir 
olmasına rağmen en iyi sonuç, toprağa AGROFOL serisi gübrelerin önce uygulandığı durumlarda 
ortaya çıkmaktadır.

Toprak uygulamalarında NUTRICROP, yüksek oranlı ve şelatlı iz element içeriğiyle, ekstra iz element 
gübresi kullanımını azaltır.
Örneğin; NUTRICROP serileri tüm formülasyonları için 1000 gr gübrede 1,2 gr DTPA şelatlı demir 
içerir. Kullanım dozu 3000 gr/da olduğunda DTPA şelatlı demirden toprağa 3,6 gr/da dozunda 
uygulama yapılmış olur.
%6’lık şelatlı demirden bir uygulamada dekara 200 gr verileceği baz alınırsa; bu ekstra gübre 
uygulaması sonucunda toprağa 12 gr/da dozunda demir verilmiş olur.
Bu sonuç, tüm yetiştirme periyodu süreci içerisinde NUTRIPRO, NUTRICROP ve NUTRIGOLD serilerini 
süreklilik içinde kullanan üreticilerin, daha az maliyet ve yüksek performans ile en kaliteli ürünü 
elde edeceklerini göstermektedir.  

NUTRICROP Damla Sulama ve Yaprak Gübrelerinin içerdiği mikro elementlerden bakır (Cu), 
mangan (Mn) ve çinkonun (Zn) tamamı EDTA ile, demir (Fe) DTPA ile %100 şelatlıdır.

Cu, Mn, Zn EDTA şelatlarının stabil olduğu pH aralığı: 2-9
Fe DTPA şelatının stabil olduğu pH aralığı: 3-10

Karışabilirlik       Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla 
karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.
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hammaddelerden ileri teknoloji kullanılarak üretilmektedir. Mikro kristal toz yapıda, sert sularda 
kolayca eriyebilen ve tortu bırakmaksızın tamamen çözünebilen damla sulama gübreleridir.

Bitkilerin yaşamsal gelişimi ve metabolizması için mutlak gerekli olan

NUTRIGOLD Damla Sulama Gübreleri, yüksek kaliteye sahip seçilmişÖzellikleri

Etkinliği
elementler bitki besin elementi olarak tanımlanır. Bitkiler, bilinen yaklaşık 45-50 elementi içerir. 
Ancak bunların sadece belli bir bölümü büyüme ve metabolik faaliyetlerin devamı için gereklidir. 

Bitki besleme en basit anlamda bile, mutlak gerekli besin maddelerinin topraktan ve yapraktan 
gelişigüzel uygulanması temeline dayanmaz. Bitki besleme, besin elementlerinin bitkideki 
fonksiyonları, toprakta ve bitkide birbirinden bağımsız ya da birbiriyle ilişkili olan oldukça karmaşık 
davranışları ve bunların çevresel şartlarla interaktif olan etkileşimlerini anlamayı gerektirir. Bu 
aşamadan sonra, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin uygun zamanda ve gereken 
miktarda uygulanması, yüksek verimli ve sağlıklı bitki gelişimine olanak sağlar. 

NUTRIGOLD Serileri farklı formülasyonlarıyla, dikimden hasada kadar geçen üretim süreci içinde 
bitkilerin her dönem için farklılaşan besin maddeleri ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak üzere 
özel olarak formüle edilmiştir.

NUTRIGOLD Damla Sulama Gübreleri, her bir formülasyonunda aynı mikro element oranlarını içeren, 
yüksek kalite ve safiyette özel damlama sulama gübreleridir. Türkiye’de ithal damlama gübresi 
pazarının en üst segment sınıfında yer almaktadır.

MILAGRO S.p.A'nın ileri üretim teknolojisiyle yüksek kaliteye sahip hammaddelerden ürettiği 
NUTRIGOLD Damla Sulama Gübreleri, bitkilerdeki besinsel noksanlıkları toprak ve yaprak uygulamaları 
sonucunda kolayca ortadan kaldırır. Böylece ürün kaybı önlendiği gibi maksimum verim ve kalite 
elde edilir.

• NUTRIGOLD Serileri, sert sularla yapılacak gübreleme uygulamalarında çok iyi sonuçlar verir. 
• Sulu çözeltileri kolayca hazırlanır. 
• Her türlü koşulda mükemmel ve sürekli bitki besleme imkânı sağlar.
• Tüm bitkiler için güvenlidir ve çok geniş bitki deseninde kullanılır. 

Uygulama Kökten ve yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

NUTRIGOLD  Harmanlanmış NPK Gübreler i
• Mikro kr istal toz 
• Yüksek kalite ve safiyet 
• En üst kalite gübre segmentinin lider i
• Tüm formülasyonları için değişmeyen, yüksek mikrobesin içer iği
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Bileşimi

1. Sert sularda % 100 erir, soğuk suda dahi çok çabuk çözünür ve asla tortu bırakmaz.
2. Damlama, enjektörlü pompa (turbo) ve yağmurlama sistemlerinde rahatlıkla kullanılır. Sert suların 
içerdiği yabancı bileşiklerle bağ yapmadığı için sistemleri asla tıkamaz.
3. Kalite ve safiyeti çok yüksek, seçilmiş hammaddelerden üretilmiş olup istenmeyen yabancı 
maddelerden arındırılmıştır.
4. Formülasyonlarında sodyum (Na), klor (Cl) ve kireç bulunmaz. Yüksek verim ve kaliteyi düşük 
maliyet ile elde etme hedefini doğaya zarar vermeden ve toprakları kirletmeden gerçekleştirir. 
5. Solüsyonlarında çok düşük tuzluluk (EC) arz eder. Böylece bitkide su stresine neden olmaz.
6. Düşük dozda yüksek etkinliğe, olumsuz iklim koşullarında yüksek alınabilirliğe sahiptir.
7. NUTRIGOLD Damla Sulama Gübreleri, MILAGRO’nun kendisine özgü olarak geliştirdiği özel organik 
şelat kompleksi ile tam şelatlıdır.
8. Asit karakterlidir. Solüsyonlarında pH ayarlaması gerektirmez. Bitki kök bölgesinin asit reaksiyonlu 
kalmasına ve böylece alkali topraklarda yarayışsız haldeki besin elementlerinin bitkilerce alınabilir 
forma dönüşmelerine olanak sağlar.
9. Yüksek mikrobesin içeriğine sahip olup mikrobesin oranları tüm formülasyonları için aynıdır. 
Demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu) EDTA ile tamamen şelatlıdır. 
10. Özel bileşimi ve yüksek kalitesi ile çok kaba veya çok ince bünyeye sahip, havalanma koşulları 
iyi olmayan, besinsel açıdan yetersiz veya sıcaklığı düşük topraklarda, en iyi besleme koşullarını 
bütünlük ve süreklilik içinde sağlar.

NUTRIGOLD Serileri tüm formülasyonlarında şu özellikleri garanti eder;Sonuçları

Herbir formülde mikro elementler (* % 100 EDTA ile şelatlı )
B (%) Cu* (%) Fe* (%) Mn* (%) Mo (%) Zn* (%)
0.04 0.005 0.1 0.05 0.005 0.08

N : P2O5 : K2O
Toplam 
N % NO3 -N NH4 -N Üre -N P2O5 % K2O % MgO %

18.18.18 + ME 18.0 9.3 8.7 - 18.0 18.0 -
20.20.20 + ME 20.0 5.8 3.9 10.3 20.0 20.0 -
10.45.10 + ME 10.0 1.0 9.0 - 45.0 10.0 -
17.07.21 + ME 17.0 7.6 9.4 - 7.0 21.0 -
16.08.24 + 2MgO + ME 16.0 9.7 6.3 - 8.0 24.0 2.0
19.06.20 + 3MgO + ME 19.0 11.8 7.2 - 6.0 20.0 3.0
35.05.08 + ME 35.0 2.3 2.3 30.4 5.0 8.0 -
20.10.20 + ME 20.0 11.4 8.6 - 10.0 20.0 -
20.05.30 + ME 20.0 8.8 1.0 10.2 5.0 30.0 -
13.05.40 + ME 13.0 11.5 1.5 - 5.0 40.0 -
00.40.40 + ME 00 - - - 40.0 40.0 -
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hammaddelerden ileri teknolojiyle üretilmektedir. Besin elementlerinin emilini artıran Milagro’ya özgü 
özel şelatlı içerik ile desteklenmiş olup düşük dozda yüksek etkinlik gösterir.

Bitkilerin yaşamsal gelişimi ve metabolizması için mutlak gerekli olan

NUTRIGOLD damla sulama gübreleri yüksek kaliteye sahip, seçilmişÖzellikleri

Etkinliği
elementler bitki besin elementi olarak tanımlanır. Bitkiler, bilinen yaklaşık 45-50 elementi içerir. 
Ancak bunların sadece belli bir bölümü büyüme ve metabolik faaliyetlerin devamı için gereklidir. 

Bitki besleme en basit anlamda bile, mutlak gerekli besin maddelerinin topraktan ve yapraktan 
gelişigüzel uygulanması temeline dayanmaz. Bitki besleme, besin elementlerinin bitkideki 
fonksiyonları, toprakta ve bitkide birbirinden bağımsız ya da birbiriyle ilişkili olan oldukça karmaşık 
davranışları ve bunların çevresel şartlarla interaktif olan etkileşimlerini anlamayı gerektirir. Bu 
aşamadan sonra, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin uygun zamanda ve gereken 
miktarda uygulanması, yüksek verimli ve sağlıklı bitki gelişimine olanak sağlar. 

NUTRIGOLD serileri farklı formülasyonlarıyla, dikimden hasada kadar geçen üretim süreci içinde 
bitkilerin her dönem için farklılaşan besin maddeleri ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak üzere 
özel olarak formüle edilmiştir.

NUTRIGOLD damla sulama gübreleri, her bir formülasyonunda aynı mikro element oranlarını içeren, 
yüksek kalite ve safiyette özel damlama sulama gübreleridir. Düşük dozda, olumsuz iklim 
şartlarında, iyi durumda olmayan toprak ve yetiştirme ortamı koşullarında ortaya koyduğu yüksek 
besleme performansıyla, Türkiye’de ithal/kaliteli gübre pazarının öncüsü konumundadır.
ALBA MILAGRO S.p.A, yüksek kaliteye sahip seçilmiş hammaddeleri ve kendine özgü olarak 
geliştirdiği özel şelatlama komplekslerini, ileri üretim teknolojisiyle NUTRIGOLD serilerinde bir araya 
getirmiştir. NUTRIGOLD serileri, bitkilerdeki besinsel noksanlıkları toprak ve yaprak uygulamaları 
sonucunda kolayca ortadan kaldırır. Böylece ürün kaybı önlendiği gibi maksimum verim ve kalite 
elde edilir.

• NUTRIGOLD serileri, sert sularla yapılacak gübreleme uygulamalarında çok iyi sonuçlar verir. 
• Sulu çözeltileri kolayca hazırlanır. 
• Her türlü koşulda mükemmel ve sürekli bitki besleme imkânı sağlar.

Uygulama Kökten ve yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

NUTRIGOLD  Harmanlanmış NPK Gübreler i
• Her tür lü kir leticiden, ağır metalden ari yüksek safiyet ve kalite. 
• Milagro’ya özgü, özel şelatlama kompleksiyle destekli içer ik. düşük pH ve düşük EC.
• Tüm formülasyonları için değişmeyen, yüksek mikrobesin içer iği.
• Bitki besleme performansıyla kaliteli gübre segmentinin öncüsü.



 • 10 kg polietilen torba 
 • 25 kg polietilen torba

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında, +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Ambalaj

Notlar

Dikkat!

         NUTRIGOLD 20.10.20+ME fidelikler için özel olarak üretilmiştir. Üre içermeyen bu 
formülasyonda, amonyum/nitrat oranındaki denge, iklimsel koşullar da göz önünde bulundurularak 
fidelerin en iyi ve en dengeli gelişim performansı için özel olarak formüle edilmiştir. 
NUTRIGOLD 20.10.20+ME kaliteli, sağlıklı ve dayanıklı fide yetiştirmek için rakipsiz bir üründür.

NUTRIGOLD serilerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN, AMINOFERT ve REVITER ile karıştırılırsa 
daha da artar. NUTRIGOLD serileri, AGROFOL 650, AGROFOL 650s ile karışabilir olmasına rağmen en 
iyi sonuç, toprağa AGROFOL 650'nin önce uygulandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Toprak uygulamalarında NUTRIGOLD, yüksek oranlı ve şelatlı iz element içeriğiyle, ekstra iz element 
gübresi kullanımını azaltır.
Örneğin; NUTRIGOLD serileri tüm formülasyonları için 1000 gr gübrede 1 gr EDTA şelatlı demir içerir. 
Kullanım dozu 3000 gr/da olduğunda EDTA şelatlı demirden toprağa 3 gr/da dozunda uygulama 
yapılmış olur.
%6’lık şelatlı demirden bir uygulamada dekara 200 gr verileceği baz alınırsa; bu ekstra gübre 
uygulaması sonucunda toprağa 12 gr/da dozunda demir verilmiş olur.
Bu sonuç, tüm yetiştirme periyodu süreci içerisinde NUTRIPRO, NUTRICROP ve NUTRIGOLD serilerini 
süreklilik içinde kullanan üreticilerin, daha az maliyet ve yüksek performans ile en kaliteli ürünü 
elde edeceklerini göstermektedir.

NUTRIGOLD Damla Sulama Gübrelerinin içerdiği mikro elementlerden bakır (Cu), demir (Fe), mangan 
(Mn) ve çinkonun (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır.

EDTA şelatı pH: 3.0 ile pH: 9.0 arasında stabildir.

Karışabilirlik       Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla 
karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.
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bileşikleriyle kaliteli hammaddenin buluştuğu özel damlama gübre serisidir. Ters iklim koşullarında  
veya besleme etkisinin çok düşük olduğu yetiştirme ortamlarında yüksek aktivite gösterir.
Toprakları kirleten yabancı bileşiklerden aridir.

MULTIPLANT, bitki besin elementlerinin emilimi artıran komplekslemeÖzellikleri

MULTIPLANT damla sulama gübreleri, yüksek kalitedeki hammaddeninEtkinliği
özel kompleksleme bileşikleri ile desteklendiği, alınabilirliği yüksek asit karakterli damlama 
gübreleridir. MULTIPLANT gübreleri, NUTRIGOLD serilerinde şelatlama maddesi olarak kullanılan 
organik asit kompleksini içerir. 
Bitkiler fotosentez adı verilen işlemle, ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürürken, besin 
elementlerini topraktan devamlı sömürür. Bu nedenle, rizosfer bölgesinde besin maddelerinin 
yarayışlı haldeki varlığı hayati öneme sahiptir. Genellikle, tarımsal alanlarda besin maddelerinin 
doğal olan yollarla toprağa kazanım hızı ve miktarı, topraktan kaybedilen besin maddelerinin hızı 
ve miktarından çok daha düşüktür. Bu nedenle toprak, kaliteli hammaddeye sahip, alınabilirliği 
yüksek ve her koşulda yüksek etkinlik gösterebilen gübrelerle desteklenmediği sürece, bitkisel 
verimlilik ve kalite azalır. Mutlak gerekli bir besin elementinin noksanlığı durumunda bitkiler, 
vejetatif ve generatif gelişimini normal olarak sürdüremez. Bununla birlikte, mutlak gerekli bir 
besin elementinin noksanlığı durumunda ortaya çıkan noksanlık belirtileri ancak noksan olan o 
elementin sağlanması ile ortadan kaldırılabilir veya önlenir. Her bir besin maddesinin bitki üzerinde 
kendine özgü işlevleri vardır. Bu işlevleri ile besin maddeleri, ortamda gelişim için uygun olmayan 
bir takım olumsuz koşulları düzeltemez. 
MULTIPLANT damla sulama gübreleri, yetiştirme sezonu boyunca bitkinin vejetatif gelişimi ve 
üretim dönemi içinde farklılık gösteren besinsel ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanarak formüle 
edilmiştir. Bitkilere sağladığı besinsel desteği sahip olduğu hammadde kalitesi, özel bileşenleri ve 
yüksek alınabilirliği ile kesintisiz olarak sağlar.  
MULTIPLANT serileri tüm formülasyonları için değişmeyen mikro element oranlarına sahiptir. Asit 
karakteri rizofer bölgesini, bitki besin maddelerinin optimum düzeyde yarayışlı olduğu pH aralığında 
(5.5 – 7.0) tutarken, içerdiği özel katkı maddeleri bitki besin elementlerinin bitkiye geçişini 
hızlandırır. Böylece besin maddeleri arasındaki gerçekleşen ve toprakların kitlenmesine yol açan 
kimyasal reaksiyonlar azalır ve bitki ihtiyaç duyduğu besin elementlerinden kolayca faydalanır.

Uygulama Kökten ve yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

MULTIPLANT  Harmanlanmış NPK Gübreler i
• Mikro kr istal toz yapıda, yapraktan da uygulanabilen, damlama sulama gübresi
• Kompleksleme maddeler i ve seçkin hammadde içer iğiyle üst kalite
• Toprak pH’sını düşüren asit karakter
• Kış ayları da dahil tüm mevsimlerde yüksek besleme etkisi 
• Tüm formülasyonlarında değişmeyen, tamamı şelatlı mikro element içer iği



MULTIPLANT damla sulama gübrelerinin karakteristik özellikleri;Sonuçları
1. Sert ve soğuk sularda tortu bırakmaksızın kolayca çözünür.
2. Damlama, enjektörlü pompa (turbo) ve yağmurlama sistemlerinde rahatlıkla kullanılır. Sert suların 
içerdiği yabancı bileşiklerle bağ yapmadığı için asla çökelme ve tıkama yapmaz.
3. Kaliteli ve safiyeti yüksek hammaddelerden üretilmiştir. 
4. MULTIPLANT serileri asit karakterlidir. Solüsyonlarında, pH ayarlaması için asit kullanımı 
gerektirmez. Ayrıca, bitki kök bölgesinin asit reaksiyonlu kalmasını sağlar.
5. Solüsyonlarında düşük tuzluluk (EC) arz eder.  
6. Düşük dozda yüksek etkinliğe sahiptir.
7. MULTIPLANT damla sulama gübreleri, MILAGRO S.p.A’ nın kendisine özgü olarak geliştirdiği organik 
şelat kompleksi ile tam şelatlıdır. 
8. İçerdiği mikro elementlerden demir (Fe), çinko (Zn), ve mangan (Mn) EDTA ile tamamen şelatlıdır.  
Tüm formülasyonlarında değişmeyen mikro element oranlarına sahiptir.

• MULTIPLANT serileri sert sularla yapılacak gübreleme uygulamalarında kullanılabilir. 
• Sulu çözeltileri kolayca hazırlanır.
• Tüm bitkiler için güvenlidir ve çok geniş bitki deseninde kullanılır.
• Çok iyi bir vejetatif gelişim, kaliteli ürün ve nispi erkencilik için özel olarak tasarlanmıştır.
• Fiziksel durumu iyi olmayan her türlü toprak yapısında uygulamaya elverişlidir.
• Sağlıklı ve dengeli bitki gelişimi sağlar. Bitkide tepe/kök oranını en iyi seviyede tutar. Böylece
  bitki genotip potansiyelinin barındırdığı maksimum ürün miktarına, düşük maliyetle ulaşılır.
• Yüksek kalitesi, olumsuz koşullar altında kesintisiz bitki beslemeye imkân sağlar.
• Depolama ve nakliyeye dayanıklı, pazar değeri yüksek ürün elde eldilir.

Bileşimi

B (%) Fe* (%) Mn* (%) Mo (%) Zn* (%)
0.01 0.03 0.01 0.001 0.02

N : P2O5 : K2O N % NO3 -N NH4 -N Üre -N P2O5 % K2O % MgO %

18.18.18 + ME 18.0 2.6 7.2 8.2 18.0 18.0 -
16.08.24 + ME 16.0 3.5 7.9 4.6 8.0 24.0 -
15.05.25 + ME 15.0 3.6 8.9 2.5 5.0 25.0 -
20.07.20 + ME 20.0 - 6.7 13.3 7.0 20.0 -
10.30.10 + 5.5MgO + ME 10.0 1.5 8.5 - 30.0 10.0 5.5
10.05.39 + 2MgO + ME 10.0 1.0 9.0 - 5.0 39.0 2.0

Herbir formülde mikro elementler (* Tamamı % 100 EDTA ile şelatlı )
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Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 
(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, 
Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 
Havuç, Yeşil Sebzeler vd.), 
Soğan, Sarımsak, Kesme 

Çiçekler, Bağ, Fındık, Lahana 
(Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, 
Karnabahar, Ispanak, Marul, 

Maydanoz, Tütün, vd.,
Bahçe kullanımı, Yeşil Alan

Topraktan:
1-5 kg/da

veya

Bitki gelişim evresine 
bağlı olarak, 
Günlük doz: 
0.5-1 kg/da

Sulama suyu ile birlikte verilir.

Topraktan yetiştirme sezonu 
boyunca haftalık uygulamalarla 

tekrarlanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, 
Muz, Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, 
Vişne, Armut, Badem, Nektarin, 

Zeytin, vd.

Tahıllar, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Buğday, Arpa, Yulaf, 
Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, 

Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, 
Pancar, Nohut, Fasulye, 

Bezelye, vd.

Topraktan: 0.5–1 kg/da Yetiştirme sezonu boyunca       
2-4 tekrarla uygulanır.

Teknik Özellik Tablosu

N : P2O5 : K2O
Çözünürlük pH EC sol. 0,1 % Renk
20˚C   g/l sol. 1% µS/cm

18.18.18 + ME 300 – 320 4.5 ± 0.5 1070 – 1090 Sarı
16.08.24 + ME 320 – 340 4.5 ± 0.5 1370 – 1390 Sarı
15.05.25 + ME 330 - 350 4.5 ± 0.5 1410 - 1430 Sarı
20.07.20 + ME 380 - 400 4.5 ± 0.5 1190 - 1210 Sarı
10.30.10 + 5.5MgO + ME 260 - 280 4.5 ± 0.5 1150 - 1170 Sarı
10.05.39 + 2MgO + ME 280 - 300 4.5 ± 0.5 1350 - 1370 Sarı

MULTIPLANT  Harmanlanmış NPK Gübreler i
• Mikro kr istal toz yapıda, yapraktan da uygulanabilen, damlama sulama gübresi
• Kompleksleme maddeler i ve seçkin hammadde içer iğiyle üst kalite
• Toprak pH’sını düşüren asit karakter
• Kış ayları da dahil tüm mevsimlerde yüksek besleme etkisi 
• Tüm formülasyonlarında değişmeyen, tamamı şelatlı mikro element içer iği



• 25 kg polietilen torbaAmbalaj

       MULTIPLANT serisi gübrelerin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN, REVITER 
ve AMINOFERT karıştırılırsa daha da artar. MULTIPLANT Damla Sulama Gübreleri, AGROFOL serisi 
gübrelerle karışabilir olmasına rağmen, en iyi sonuç, toprağa AGROFOL serisinin önce uygulandığı 
durumlarda ortaya çıkmaktadır.

MULTIPLANT Damla Sulama Gübreleri, özellikle kökten yapılacak uygulamalar için idealdir.

MULTIPLANT Serilerinin içerdiği mikro elementlerden demir (Fe), mangan (Mn) ve çinkonun (Zn) 
tamamı EDTA ile şelatlıdır.

EDTA şelatı pH: 3.0 ile pH: 9.5 arasında stabildir.

Karışabilirlik       Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla 
karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Notlar

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Dikkat!
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SIVI GÜBRELER
AGROFOL 650
AGROFOL 650s
AGROFOL 420
AGROFOL 420s
AGROFOL N300
POLYPHOS HG

AZOFER
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Toprak ve yaprak uygulamalarında tüm bitkiler için, üretim periyodu boyunca farklı amaç ve 
hedefler doğrultusunda en iyi sonucu verir.

AGROFOL 650  amonyum ve üre azotu içeren, özellikle toprak uygulamalarında 

AGROFOL 650, safiyeti ve etkinliği çok yüksek bir gübredir.  Özellikleri

Etkinliği
etkinliği ve aktivitesiyle farklılık yaratan bir üründür. Özel molekül yapısıyla AGROFOL 650, kendisi 
gibi toprak kondisyoneri karakteristiği taşıyan AGROFOL 650s ve AGROFOL 420s gibi benzer bazı 
karakteristik özellik ve etkiye sahiptir.
• Bunlardan birincisi besleme ile ilgilidir; Bitki gelişimi için gerekli besin elementlerini tedarik ederler. 
• İkincisi ise düzeltme ile ilgilidir; Toprağın fiziksel-kimyasal bazı özelliklerini pozitif olarak 
şekillendirir ve uzun süreli ıslah etkisi yaratırlar. 
Ayrıca AGROFOL 650,
1. Topraktan uygulamalarında bitki besleme için mutlak gerekli olan makro ve mikrobesin donanımını 
artırır. Bununla birlikte toprakta üreaz enzimini ve nitrifikasyon aktivitesini düzenleyerek, yarayışlı 
azot miktarını artırır. Böylece azot kayıpları engellenir.
2. Toprakta tuzluluk giderir ve pH düşürür. Sorunlu topraklar için mükemmel bir ıslah materyalidir.
Alkali topraklarda pH’nın düşmesi, makro ve mikrobesin elementlerinin alınabilirliğini artırır.
3. Dengeli bir vejetatif aksam gelişimi, mükemmel bir meyve kalitesi sağlar.
4. Kalsiyum bağlarını çözer.

Uygulama Kökten ve yapraktan

Biçimi Sıvı

ve/veya hasadını hedefleyen farklı amaçlar için en iyi sonuçları verir. Yapraktan uygulanabilir, 
bitkide leke yapmaz, sera naylonuna zarar vermez. Topraktan çok yüksek dozda uygulansa bile, 
bitkide ve meyvede asla olumsuz etki yaratmaz.
• AGROFOL 650, her türlü olumsuz koşulda toprağın kimyasal yapısını düzenleyerek bitkilerce 
dengeli alımına imkân sağlar. Devamlı kullanıldığı takdirde, gübre kullanımı ile ilgili problemlerin 
neden olduğu tüm besinsel dengesizlikleri önler.
• İçerdiği amonyum azotu ile özellikle soğuk geçen kış devresinde bitkiyi hareketli tutar. Potasyum 
ve magnezyum alımını artırır. Yaprakta klorofil artırarak fotosentezi destekler.
• Toprakta kaymak tabaka oluşumunu önler. Var olan kaymak tabakanın yumuşak ve kırılgan 
yapıda olmasını sağlayarak, açık tarlada tohumların sorunsuz çıkışını sağlar. Böylece çıkış 
sorunundan kaynaklanan tohum maliyetini ve zaman kaybını ortadan kaldırır.
• Toplam verimle birlikte, hububatta gluten ve yem bitkilerinde protein artışına imkân sağlar.
• Bitkilerde kılcal saçak (emici kök) oluşturur. Bitkilerin genç kalmasını sağlarken döllemeye bağlı 
kayıpları (takoz meyve oluşumunu) azaltır. Meyve büyütür ve ürünlerin pazar değerini artırır.

• AGROFOL 650, duruma göre bitki veya meyve gelişimini, kalitesini Sonuçları

AGROFOL 650   Azotlu Gübre Çözeltisi

Sıvı, %11 NH4 + %4 Üre



Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt’lik plastik şişe • 6 lt’lik plastik bidon • 10 lt’lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

AGROFOL 650'yi nitrik ya da fosforik asit ile direkt olarak, asla karıştırmayınız.

Karışabilirlik

Ambalaj

Notlar

         AGROFOL 650, tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, mineral yağlarla karıştırmayınız. 
Pestisitlerle, kalsiyum ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) 
testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.                                                                       

Dikkat!

         • Yaprak uygulamaları için günün serin saatlerini tercih ediniz. 
• Orobanş mücadelesi; toprak üstü aksamını kurutmak, böylece tohum olgunlaştırmasını ve 
dökmesini engellemek için AGROFOL 650'yi su ile seyrelterek orobanş otunun üzerine püskürtünüz.

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 
(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, 

Karpuz, Çilek, Bamya, Havuç, Yeşil 
Sebzeler vd.), Soğan, Sarımsak, 

Patates, Pamuk, Lahana (Lahanagiller), 
Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Ispanak, 
Marul, Maydanoz vd., Kesme Çiçekler, 

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Muz, 
Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, 

Badem, Nektarin, Zeytin, vd.

Bağ, Fındık, Tütün, Bahçe kullanımı

Topraktan (Damlama - Yağmurlama  
ve Taban Gübresi olarak): 2-5 lt/da

Tuzluluk gidermek için uygulama 
dozu: 3 lt/da

Meyve büyümesini destekleyen 
uygulama dozu: 1,5-2,5 lt/da

Hızlı meyve olgunluğu (kızartma) 
dozu: 6 lt/da

Orobanş için uygulama dozu:              
250 ml/1 lt suya

Yapraktan uygulama genel doz:                                       
200-300 ml/100lt suya                  
veya 200–300 ml/da

Topraktan sulama 
suyu ile birlikte verilir.                                     

İlk uygulamada 3 lt/da, takip 
eden 10-15 günde tekrarlarla 
1,5 lt/da dozuyla uygulanır.               

AGROFOL 650 gübreden önce 
tavsiye edilir.

Topraktan ve yapraktan 
yetiştirme sezonu boyunca 2-4 
tekrarla uygulanır. İhtiyaç halinde 

tekrar sayısı artırılır.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Çeltik, 
Soya, Fasulye, Bezelye, Yer Fıstığı, 

Pancar, Nohut vd.

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):           
1-2 lt/da

Yapraktan: 200-300 ml/da

Topraktan ve yapraktan 
yetiştirme sezonu boyunca 2-4 

tekrarla uygulanır.

% w/w % w/v Yoğunluk 
g/l pH EC (%1) 

µS/cm

Toplam Azot (N) 15.0 20.0

1330 8.0 ± 0.5 1150  - Amonyum azotu 11.0 14.6

  - Üre azotu 4.0 5.3
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bir gübredir. Tüm bitkiler için, üretim periyodu boyunca farklı amaç ve hedefler doğrultusunda en 
iyi sonucu verir.

AGROFOL 650s, polimer yapıya sahip yüksek kükürt içeriği sayesinde   

AGROFOL 650s  amonyum tiyosülfat içeren, safiyeti ve etkinliği çok yüksek Özellikleri

Etkinliği
etkinliği ve aktivitesiyle farklılık yaratan bir üründür. Bu özel molekül yapısıyla AGROFOL 650s, 
kendisi gibi iyon tiyosülfat karakteristiği taşıyan AGROFOL 420s gibi iki temel özelliğe sahiptir.
• Bunlardan birincisi besleme ile ilgilidir; Bitki gelişimi için gerekli besin elementlerini tedarik ederler. 
• İkincisi ise düzeltme ile ilgilidir; Toprağın fiziksel-kimyasal bazı özelliklerini pozitif olarak 
şekillendirir ve uzun süreli ıslah etkisi yaratırlar. 
Ayrıca AGROFOL 650s ve AGROFOL 420s,
1. Bitki beslemede mutlak gerekli olan azot, potasyum ve kükürt donanımını artırır.
2. Toprakta tuzluluk giderir ve pH düşürür. Sorunlu topraklar için mükemmel bir ıslah materyalidir.
Alkali topraklarda pH’nın düşmesi, makro ve mikro besin elementlerinin alınabilirliğini artırır.
3. Polimer yapıdaki yüksek kükürt içeriği sayesinde toprakta üreaz enzimini ve nitrifikasyon 
aktivitesini düzenleyerek, yarayışlı azot miktarını artırırlar. Böylece azot kayıpları engellenir.
4. Dengeli bir vejetatif aksam gelişimi, mükemmel bir meyve kalitesi sağlarlar.
5. Kalsiyum bağlarını çözerler.
6. Birinci dereceden kükürt beslemesi sağlarlar.

Uygulama Kökten ve yapraktan

Biçimi Sıvı

uygun değildir. Ayrıca bunlar, topraktan yüksek dozda kullanıldığında bitki köklerini yakabilir ve 
meyve kalitesini bozabilir. AGROFOL 650s, yüksek oranda kükürt içerir ve özel molekül yapısı 
sayesinde yapraktan sorunsuzca uygulanabilir. Bitkide leke yapmaz, sera naylonuna zarar vermez.
Topraktan çok yüksek dozda uygulansa bile, bitkide ve meyvede asla olumsuz etki yaratmaz.
• AGROFOL 650s, her türlü olumsuz koşulda toprağın kimyasal yapısını düzenlemek suretiyle 
bitkilerin mikrobesin elementlerinden daha fazla faydalanmasına imkân sağlar. Devamlı kullanıldığı 
takdirde, gübre kullanımı ile ilgili problemlerin neden olduğu tüm besinsel dengesizlikleri önler.
• İçerdiği amonyum azotu ile özellikle soğuk geçen kış devresinde bitkiyi hareketli tutar. Potasyum 
ve magnezyum alımını artırır. Bitki yaprağında klorofili artırarak fotosentezi destekler.
• Toprakta kaymak tabaka oluşumunu önler. Var olan kaymak tabakanın yumuşak ve kırılgan 
yapıda olmasını sağlayarak, açık tarlada tohumların sorunsuz çıkışını sağlar. Böylece çıkış 
sorunundan kaynaklanan tohum maliyetini ve zaman kaybını ortadan kaldırır.
• Toplam verimle birlikte, hububatta gluten ve yem bitkilerinde protein artışına imkân sağlar.
• Bitkilerde kılcal saçak (emici kök) oluşturur. Bitkilerin genç kalmasını sağlarken döllemeye bağlı 
kayıpları (takoz meyve oluşumunu) azaltır. Meyve büyütür ve ürünlerin pazar değerini artırır.

• Kükürt içeriği nispeten yüksek çoğu preparat, yapraktan uygulamalar içinSonuçları

AGROFOL 650s Amonyum Tiyosülfat

Sıvı, %12 NH4 + %65 SO3



Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt’lik plastik şişe • 6 lt’lik plastik bidon • 10 lt’lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

AGROFOL 650’yi nitrik ya da fosforik asit ile direkt olarak, asla karıştırmayınız.

Karışabilirlik

Ambalaj

Notlar

         AGROFOL 650s, tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, mineral yağlarla karıştırmayınız. 
Pestisitlerle, kalsiyum ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) 
testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.                                                                       

Dikkat!

         • Yaprak uygulamaları için günün serin saatlerini tercih ediniz. 
• Orobanş mücadelesi; toprak üstü aksamını kurutmak, böylece tohum olgunlaştırmasını ve 
dökmesini engellemek için AGROFOL 650s'i su ile seyrelterek orobanş otunun üzerine püskürtünüz.

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 
Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, 
Çilek, Bamya, Havuç, Yeşil Sebzeler 

vd.), Soğan, Sarımsak, 

Patates, Pamuk, Lahana (Lahanagiller), 
Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Ispanak, 
Marul, Maydanoz vd., Kesme Çiçekler, 

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Muz, 
Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, 

Badem, Nektarin, Zeytin vd., 

Bağ, Fındık, Tütün, Bahçe kullanımı

Topraktan (Damlama - Yağmurlama  
ve Taban Gübresi olarak): 2-5 lt/da

Tuzluluk gidermek için uygulama 
dozu: 3 lt/da

Meyve büyümesini destekleyen 
uygulama dozu: 1,5-2,5 lt/da

Hızlı meyve olgunluğu (kızartma) 
dozu: 6 lt/da

Orobanş için uygulama dozu:              
250 ml/1 lt suya

Yapraktan uygulama genel doz:                                       
200-300 ml/100lt suya                                                                                              

veya                            
200–300 ml/da

Topraktan sulama 
suyu ile birlikte verilir.                                     

İlk uygulamada 3 lt/da, takip 
eden 10-15 günde tekrarlarla 
1,5 lt/da dozuyla uygulanır.               

AGROFOL 650 gübreden önce 
tavsiye edilir. 

Topraktan ve yapraktan 
yetiştirme sezonu boyunca 2-4 
tekrarla uygulanır. İhtiyaç halinde 

tekrar sayısı artırılır.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Çeltik, 
Soya, Fasulye, Bezelye, Yer Fıstığı, 

Pancar, Nohut vd.

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):           
1-2 lt/da

Yapraktan: 200-300 ml/da

Topraktan ve yapraktan 
yetiştirme sezonu boyunca 2-4 

tekrarla uygulanır.

% w/w % w/v Yoğunluk 
g/l pH EC (%1) 

µS/cm

Toplam Azot (N) 12.0 16.0

1330 8.0 ± 0.5 1150  - Amonyum azotu 12.0 16.0

Suda Çözünür Kükürt trioksit (SO3) 65.0 86.5
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bir gübredir. Yüksek kaliteli, seçilmiş hammaddeler kullanılarak üretilen AGROFOL 420, mükemmel 
bir azot, potasyum ve kükürt kaynağı olup çok geniş bitki deseninde kullanılır. Üretim periyodu 
boyunca, farklı hedefler için en iyi sonuçları verir.

AGROFOL 420 topraktan uygulamalarında, yarattığı besleyici etkinin yanı

AGROFOL 420 azot, potasyum ve kükürt içeren, safiyeti ve etkinliği çok yüksek Özellikleri

Etkinliği
sıra tıpkı AGROFOL 650 gibi ıslah edici özellik barındıran çok yönlü bir üründür. Her iki ürün için 
ıslah eden işlevsellik şöyle açıklanabilir;
* Toprakta pH düşürür ve tuzluluk giderir. Gerek kükürt gerekse amonyum toprakta pH düşüren 
besin elementleridir. Amonyum tepkimelerinde, kükürt ile oksidasyonu sonucunda toprak pH’sını 
düşürmek suretiyle alınamaz formdaki demir, çinko, mangan ve bakırı alınabilir forma dönüştürür. 
Bununla birlikte amonyum, kolloid yüzeylere bağlı değişebilir sodyum (Na) ile yer değiştirerek 
sodyumun toprak çözeltisine geçmesini sağlar. Yıkama sonucunda aşırı sodyum ortamdan 
uzaklaştırılır. 
* AGROFOL 650 ve AGROFOL 420 asitlik oluşturarak toprakta çözünemez halde bulunan 
trikalsiyum fosfatı çözünür hale getirir. Sonuç olarak, toprak çözeltisinde fosfor ve özellikle de 
kalsiyum konsantrasyonu artar. Kalsiyum, kolloid yüzeylerde bulunan değişebilir sodyum ile yer 
değiştirir. Ayrıca kalsiyum, amonyum ile yer değiştirerek toprak çözeltisinde konsantrasyonu artan 
sodyumun, bitkiler üzerindeki toksik etkinliğini azaltır.
* AGROFOL 650 ve AGROFOL 420 topraktan azot kayıplarını önler. Nitrifikasyon bakterilerinin 
enerjisini düşürerek nitrata dönüşümü yavaşlatır. Toprakta azotun yavaş salınmasına imkân sağlar.
* Şelatlayıcı maddelerin bozulmasına sebep olan enzimlerin ve mikropların faaliyetini (mikrobiyal 
reaksiyonları) azaltır. Gübrelerin yarayışlılığını artırır.
* Toprakta kaymak tabaka oluşumunu önler. Böylece çıkış sorunundan kaynaklanan tohum 
maliyetini ve zaman kaybını ortadan kaldırır.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

• Bitkinin besinsel N/K dengesini sağlayarak tepe/kök oranını dengeler.
• Meyvenin büyümesini destekler ve olgunlaşmasını sağlar.
• Çiçeklere ve meyveye parlaklık verir. Bitkide karbonhidrat ve yağ maddelerinin birikimini sağlar.
• Meyve ve sebzelerin briks (suda eriyebilen şeker) içeriğini ve pazar değerini artırır.
• Generatif gelişimi zayıf ancak vejetatif gelişimi hızlı bitkilerde büyüme dengesi sağlar. 
• Yüksek hammadde kalitesi ve safiyetiyle yaprak uygulamalarına elverişlidir.

AGROFOL 420 bitkilere azot, potasyum ve kükürt tedarik eder. Bununla birlikte;Sonuçları

AGROFOL 420     NK Gübre Çözeltisi

%3 N + %23 K2O + %21 SO3



Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt’lik plastik şişe • 6 lt’lik plastik bidon • 10 lt’lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

Karışabilirlik

Ambalaj

        AGROFOL 420, tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, mineral yağlarla karıştırmayınız. 
Pestisitlerle, kalsiyum ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) 
testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.                                                                       

AGROFOL 420’yi nitrik ya da fosforik asit ile direkt olarak, asla karıştırmayınız. Dikkat!

Notlar         AGROFOL 420'yi yapraktan uygulamak için günün serin saatlerini tercih ediniz.

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 
(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, 
Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 

Havuç, Yeşil Sebzeler vd.), Soğan, 
Sarımsak, Patates, Pamuk, Lahana 

(Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, 
Karnabahar, Ispanak, Marul, 

Maydanoz vd., Kesme Çiçekler

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Muz, 
Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, 

Armut, Badem, Nektarin, Zeytin vd., 

Bağ, Fındık, Tütün, Bahçe kullanımı

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):                                        
2-3 lt/da

Sebzeler ve meyvelerde hasada 
yakın dönem için uygulama dozu:                                       

4-6 lt/da

Hızlı meyve olgunluğu (kızartma) dozu: 
6 lt/da

Yapraktan uygulama genel doz:                    
200-300 ml/100lt suya

veya

200–300 ml/da

Topraktan sulama suyu ile 
birlikte verilir. Topraktan ve 

yapraktan yetiştirme sezonu 
boyunca 2-3 tekrarla uygulanır..

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, 

Çeltik, Soya, Fasulye, Bezelye, Yer 
Fıstığı, Pancar, Nohut vd.

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):                               
1-2 lt/da

Yapraktan: 200-300 ml/da

Topraktan ve yapraktan 
yetiştirme sezonu boyunca 2-4 

tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf vd.) 
Yeşil Alan Yapraktan: 100-300 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya 
ayrı şekilde yetiştirme sezonu 
boyunca 1-3 tekrarla uygulanır.

 % w/w % w/v Yoğunluk 
g/l pH EC (%1) 

µS/cm

Toplam Azot (N) 3.0 4.3

1440 9.5 ± 0.5 1120
Üre Azotu (N) 3.0 4.3

Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) 23.0 33.1

Suda Çözünür Kükürt trioksit (SO3) 21.0 30.2
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bir gübredir. AGROFOL 420s mükemmel bir potasyum ve kükürt kaynağı olup, çok geniş bitki 
deseninde kullanılır. Üretim periyodu boyunca, farklı hedefler için en iyi sonuçları verir. MILAGRO, 
kaliteli hammaddeyi yüksek teknolojiyle işleyerek AGROFOL 420s’i üretmektedir. 

AGROFOL 420s, tıpkı AGROFOL 650s gibi besleyici değerinin yanı sıra toprak

AGROFOL 420s potasyum tiyosülfat içeren, safiyeti ve etkinliği çok yüksek Özellikleri

Etkinliği
ıslah edici özelliği bulunan çok yönlü bir üründür. Her iki ürün için ıslah eden işlevsellik şöyle 
açıklanabilir;
* Toprakta pH düşürür ve tuzluluk giderir. Amonyum toprakta, kolloid yüzeylere bağlı değişebilir 
sodyum (Na) ile yer değiştirerek sodyumun toprak çözeltisine geçmesini sağlar. Yıkama sonucunda 
aşırı sodyum ortamdan uzaklaştırılır. AGROFOL 650s ve AGROFOL 420s asitlik oluşturarak 
toprakta çözünemez halde bulunan trikalsiyum fosfatı çözünür hale getirir. Sonuç olarak, toprak 
çözeltisinde fosfor ve özellikle de kalsiyum konsantrasyonu artar. Kalsiyum, kolloid yüzeylerde 
bulunan değişebilir sodyum ile yer değiştirir. Ayrıca kalsiyum, amonyum ile yer değiştirerek toprak 
çözeltisinde konsantrasyonu artan sodyumun, bitkiler üzerindeki toksik etkinliğini azaltır. 
* Toprak pH’sını düşürmek suretiyle alınamaz formdaki demir, çinko, mangan ve bakırı alınabilir 
forma dönüştürür. Polimer yapılı kükürt molekülü, rizosfer bölgesinde yavaş salınarak ayrışır ve 
bakteriler yardımıyla oksidasyona uğrar. Böylece ortamda pH, süreklilik arz edecek şekilde düşer. 
* AGROFOL 650s ve AGROFOL 420s kitlenmiş toprakları açar, bir nebze kabartır ve kireci çözer. 
Sürekli kullanılırsa, özellikle pH’sı yüksek topraklarda yetişen bitkilerde sıklıkla gözlenen mikro 
besin elementi noksanlıkları ve besinsel dengesizlikler daha az görülür. 
* AGROFOL 650s ve AGROFOL 420s topraktan azot kayıplarını önler. Nitrifikasyon bakterilerinin 
enerjisini düşürerek nitrata dönüşümü yavaşlatır. Toprakta azotun yavaş salınmasına imkân sağlar.
* Şelatlayıcı maddelerin bozulmasına sebep olan enzimlerin ve mikropların faaliyetini (mikrobiyal 
reaksiyonları) azaltır. Gübrelerin yarayışlılığını artırır.
* Toprakta kaymak tabaka oluşumunu önler. Böylece çıkış sorunundan kaynaklanan tohum 
maliyetini ve zaman kaybını ortadan kaldırır.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

• Meyvenin büyümesini destekler ve olgunlaşmasını sağlar.
• Çiçeklere ve meyveye parlaklık verir. Bitkide karbonhidrat ve yağ maddelerinin birikimini sağlar.
• Meyve ve sebzelerin briks (suda eriyebilen şeker) içeriğini ve pazar değerini artırır.
• Generatif gelişimi zayıf ancak vejetatif gelişimi hızlı bitkilerde büyüme dengesi sağlar. 
• Yüksek hammadde kalitesi ve safiyetiyle yaprak uygulamalarına elverişlidir.

AGROFOL 420s bitkilere potasyum ve kükürt tedarik eder. Bununla birlikte;Sonuçları

AGROFOL 420s  Potasyum Tiyosülfat

Sıvı, %25 K2O + %42 SO3
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Karışabilirlik

• 1 lt'lik plastik şişe • 6 lt'lik plastik bidon • 20 lt'lik plastik bidon                                                                         Ambalaj

Notlar         AGROFOL N300, AGROFOL 650 ile birlikte karıştırılarak uygulandığında, üretim 
sezonu boyunca bitkinin ihtiyaç duyacağı azotu kesintisiz sunar. Özellikle kumlu topraklarda 
MIXAMIN, AMINOFERT ve AMINOTON ile birlikte kullanıldığında toprakta azot tutulabilirliği artacağı ve 
kolayca yıkanıp uzaklaşmayacağı için benzersiz sonuçlar garanti eder.

Dikkat!

Bitki Çeşidi Doz                Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 

Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, 
Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 

Sebzeler v.d.),

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Muz, 
Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, 

Nektarin, Zeytin vd., 

Soğan, Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), 
Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Ispanak, 

Marul, Maydanoz vd., 

Bağ, Fındık, Tütün, Süs Bitkileri ve Çiçekler

Topraktan (Damlama/
Yağmurlama):

2-3 lt/da

Yapraktan uygulama genel 
doz:

200-300 ml/100 lt suya

veya

200–300 ml/da 

Vejetatif gelişim başlangıcı, yaprak, 
sürgün (tomurcuk) gelişim döneminde 
10 gün ara ile 2 uygulama. Meyve 

gelişiminin ilk evrelerinde 10-15 gün ara 
ile 2 uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Çeltik, Soya, 
Fasulye, Bezelye, Yer Fıstığı, Pancar, 

Nohut v.d.

Topraktan (Damlama/
Yağmurlama): 1-2 lt/da

Yapraktan: 200-300 ml/da

Topraktan ve yapraktan yetiştirme 
sezonu boyunca 2-4 tekrarla 

uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) Yeşil Alan Yapraktan: 100-300 ml/da
Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı 

şekilde, yetiştirme sezonu boyunca 
1-3 tekrarla uygulanır.

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Toplam Azot (N) 30.0 39.0

1300 7.5 ± 0.5
  - Nitrat azotu 7.5 9.8
  - Amonyum azotu 7.5 9.8
  - Üre azotu 15.0 19.5

         AGROFOL N300, tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, mineral yağlarla karıştırmayınız. 
Pestisitlerle, kalsiyum ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) 
testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.                                                                       
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İçerdiği dengeli azot bileşenleriyle bitkilere nitrat, amonyak ve üre desteği sağlar. Tüm bitkiler için 
kökten ve yapraktan kullanılabilen yüksek etkinlikte bir üründür. 

Entansif tarım yapılan alanlarda gübrelemede en büyük pay, azot içeren

AGROFOL N300, mineral azot formlarını yüksek oranda içeren sıvı bir gübredir. Özellikleri

Etkinliği
gübrelerin olmaktadır. Temelde azot, bitkiler tarafından nitrat (NO3

-) ve amonyum (NH4
+) iyonu 

formunda alınır. Bitki, düşük molekül yapısına sahipse organik azot bileşiklerini de alabildiği gibi, 
stomalardan çok az miktar da olsa amonyak (NH3) alabilir ve kök nodülleri aracılığıyla N2 fiksasyonu 
yapabilir. Azot, bitki köklerinden çoğunlukla nitrat formunda absorbe edilir. Amonyum toprak 
çözeltisinde nitrata göre daha az miktarda bulunur. Bu nedenle kontak değişim ve difüzyonla 
sınırlı miktarda alınabilir. Toprakta bulunan düşük molekül yapılı organik azot bileşikleri gibi üre 
ve benzer şekilde amonyak, bitki hücre membranlarından pasif (serbest) geçiş yapabilmektedir. 
Kökten alınan azot, bitki bünyesinde inorganik olarak nitrat formundadır ve ksilem aracılığı ile 
genç dokulara taşınır. Amonyum ise kökte indirgenerek amin azotuna (R-NH2) dönüştürülür ve 
yağ asitleri ile bir araya gelerek amino asitleri ve amidleri oluşturmak suretiyle ksilemde genç 
dokulara taşınır. Nitrat, bitki hücre vakuollerinde hiçbir zararlı etki göstermeksizin depolanabilir 
ancak, amonyak ve amonyumun çok düşük konsantrasyonları bile toksik etkiye sahiptir. Kök 
bölgesinden indirgenerek (-NH2)’ye dönüştürülen azot, bitki bünyesinde taşınan azotun büyük bir 
kısmını ifade eder. Bitki genç yaprakları olgunluğa ulaşana kadar amino asitlerle beslenir. Olası 
azot noksanlığında yapraklarda proteinlerin parçalanmasıyla açığa çıkan amino asitler, floem 
üzerinden köklere ve genç dokulara taşınır. Bitki bünyesinde azotun inorganik formu olarak 
taşınan nitrat ise bitki depolama organlarında, yapraklarda, gövde sapı ve yaprak sapında bulunur.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

• AGROFOL N300 bitkilere hem hızla alınabilen azotu tedarik eder hem de 
yavaş salınımla kademeli ve düzenli azot beslemesi sağlar. İçerdiği nitrat, vejetatif gelişimi 
hızlandırırken amonyum ve üre, bitkilere kademeli gelişim imkânı verir. Gelişimin başlangıcından 
itibaren hızlı ve mükemmel büyüme imkânı sağladığı gibi kuvvetli bir bitki formasyonu oluşturur.    
• Bitkiler, yeşil aksamı ve gelişimin her süreci için (yaprak, gövde ve olgunlaşmamış meyve) yavaş 
salınımlı azota ihtiyaç duyar. Bu durum yeşil renkli dokular için daha belirgindir. 
• AGROFOL N300 bitkide kuru madde üretimine ve ürün artışına imkân sağlar.
• Fotosentez için son derece önemli olan klorofili artırır.
• Hücresel bazda hücre metabolik olaylarının gerçekleştiği protoplazma oranını artırır.
• Bitki bünyesinde karbonhidrat-protein dengesini belirler.
• Kuvvetli azot noksanlığı gözlemleniyorsa AGROFOL N300 uygulamasının tekrarı gerekir.

Sonuçları

AGROFOL N300 Azotlu Gübre Çözeltisi

Kökten ve Yapraktan Uygulanabilen Yüksek Safiyetli Sıvı Azot
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Karışabilirlik

• 1 lt'lik plastik şişe • 6 lt'lik plastik bidon • 20 lt'lik plastik bidon                                                                         Ambalaj

Notlar

         AGROFOL N300, tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, mineral yağlarla karıştırmayınız. 
Pestisitlerle, kalsiyum ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) 
testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.                                                                       

         AGROFOL N300, AGROFOL 650 ile birlikte karıştırılarak uygulandığında, üretim 
sezonu boyunca bitkinin ihtiyaç duyacağı azotu kesintisiz sunar. Özellikle kumlu topraklarda 
MIXAMIN, AMINOFERT ve AMINOTON ile birlikte kullanıldığında toprakta azot tutulabilirliği artacağı ve 
kolayca yıkanıp uzaklaşmayacağı için benzersiz sonuçlar garanti eder.

Dikkat!

Bitki Çeşidi Doz                Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 

Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, 
Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 

Sebzeler v.d.),

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 
Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, 

Nektarin, Zeytin vd., 

Soğan, Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), 
Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Ispanak, 

Marul, Maydanoz vd., 

Bağ, Fındık, Tütün, Süs Bitkileri ve Çiçekler

Topraktan (Damlama/
Yağmurlama):

2-3 lt/da

Yapraktan uygulama genel 
doz:

200-300 ml/100 lt suya

veya

200–300 ml/da 

Vejetatif gelişim başlangıcı, yaprak, 
sürgün (tomurcuk) gelişim döneminde 
10 gün ara ile 2 uygulama. Meyve 

gelişiminin ilk evrelerinde 10-15 gün ara 
ile 2 uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Çeltik, Soya, 
Fasulye, Bezelye, Yer Fıstığı, Pancar, 

Nohut v.d.

Topraktan (Damlama/
Yağmurlama): 1-2 lt/da

Yapraktan: 200-300 ml/da

Topraktan ve yapraktan yetiştirme 
sezonu boyunca 2-4 tekrarla 

uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) Yeşil Alan Yapraktan: 100-300 ml/da
Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı 

şekilde, yetiştirme sezonu boyunca 
1-3 tekrarla uygulanır.

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Toplam Azot (N) 30.0 39.0

1300 7.5 ± 0.5
  - Nitrat azotu 7.5 9.8
  - Amonyum azotu 7.5 9.8
  - Üre azotu 15.0 19.5
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özelliğine sahip sıvı bir gübredir. POLYPHOS HG'nin özel fosforu, fosfatların farklı düzeylerdeki 
polimerizasyonu ile elde edilmiştir. Yüksek ürün safiyeti, hızlı etkinliği ve kontrollü salınım özelliği 
ile POLYPHOS HG rakipsiz bir üründür.

POLYPHOS HG fosforun gerekli olduğu yetiştirme ortamları için rakipsiz bir ürün, 

POLYPHOS HG, polimer yapıda amonyum ve fosfor içeren kontrollü salınımÖzellikleri

Etkinliği
mükemmel bir başlangıç gübresidir. İçerdiği azot ve fosforun büyük bir bölümü yavaş salınım 
özelliğine sahiptir. Ayrıca POLYPHOS HG'de hızlı etki gösteren fosfor da bulunmaktadır. Yavaş 
salınan azot ve fosfor, bitkiler tarafından uzun bir zaman için sürekli olarak asimile edilir. Ortam 
koşullarına ve toprak florasına bağlı olmakla birlikte POLYPHOS HG, bir genelleme yapılırsa 40-60 
gün boyunca bitkiye ihtiyaç duyduğu yarayışlı azot ve fosforu tedarik eder. Sıradan bir fosfor 
kaynağı kullanıldığında fosfor kısa sürede yarayışsız hale gelirken, POLYPHOS HG'nin özel polimer 
molekül yapısı sayesinde bitki, ihtiyacı olan azot ve fosforu ortamda daima hazır halde bulur.
POLYPHOS HG'nin açık tarla bitkileri ve özellikle de endüstriyel kültivasyonun (endüstri bitkilerinin) 
tohumlama öncesi, tohumlama ve çıkış öncesinde istenilen şekilde kök gelişiminin sağlanması için 
taban gübresi olarak kullanılması önemle tavsiye edilir.

Uygulama Kökten

Biçimi Sıvı

bırakır. Böylece bitki, yavaşça ve adım adım aldığı fosfordan uzun süreyle yararlanır.
• Polimer fosfat, diğer fosfor formlarından daha yüksek çözünürlüğe sahiptir ve toprakta 
hareketliliği yüksektir. Bu nedenle POLYPHOS HG, bitkiler için mükemmel bir fosfor kaynağıdır. 
• POLYPHOS HG aktivitesi yüksek kireçli topraklarda mutlak ve dengeli bir fosfor varlığı garanti 
eder. Sorunlu topraklarda yüksek kararlılığa sahiptir. 
• POLYPHOS HG'nin bitkiye tedricen sağladığı fosfor ile bitki bünyesinde besin elementlerinin 
taşınımında süreklilik sağlanır. Fosfor meyveye, depo organlarına ve tohumlara organik bileşiklerin 
taşınımı için gereken enerjiyi tedarik eder.
• POLYPHOS HG uygulaması ile hem fotosentez hem de solunumda gerekli olan NAD, NADH, ADP 
ve ATP (nükleik asitler) gibi enerjice zengin fosfor bileşiklerinin sentezi sağlanır. Nükleik asitler 
olmadan bitkiler tohum ve meyve bağlayamaz ve üreyemezler. Nükleik asitler bitki gelişimi normal 
fonksiyonların devamı için gereklidir.
• POLYPHOS HG fotosentezi destekler. Fotosentez sonucunda şeker ve nişasta üretilir. Solunumda 
ise şeker ve nişastanın oksidasyonu ile enerji üretilir.
• POLYPHOS HG çiçeklenmeyi ve kök oluşumunu teşvik eder. Erken büyüme sağlar, olgunlaşmayı 
hızlandırır. Meyve tutumunu ve tohum bağlamayı artırır. Böylece tohum üretimi de artar.
• POLYPHOS HG tohumlama sonrası, fide nakliyesi ve toprağa şaşırtması esnasında ve çiçeklenme 
öncesinde, bitkide en iyi tepe/kök oranını garanti eden mükemmel bir başlangıç gübresidir.

• POLYPHOS HG toprağa yayılınca hidrolize olarak fosforu kademeli olarak Sonuçları

POLYPHOS HG NP Gübre Çözeltisi 11.37.0

Yavaş Salınım Özelliğine Sahip Polimer NP Gübre Çözeltisi
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt’lik plastik şişe • 6 lt’lik plastik bidon • 10 lt’lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Karışabilirlik

Ambalaj

Notlar

          Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, polisülfür, kalsiyum ve bakır 
içeren ürünlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Pestisitlerle karıştırmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

         POLYPHOS HG, AGROFOL 650 ve AGROFOL 650s ile birlikte karıştırılarak 
uygulandığında yavaş salınım özelliğini çok uzun süreyle korur. Topraktan MIXAMIN, AMINOFERT, 
REVITER ve yapraktan ALBAMIN ve METONIC ile birlikte kullanıldığında çok iyi sonuçlar verir.

Dikkat!

Bitki Çeşidi Doz                Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 

(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, 
Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 
Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler vd.), Soğan, Sarımsak, 
Kesme Çiçekler, Bağ, Fındık

Topraktan:                                
1.5-3 lt/da

  
Yapraktan                  
uygulama,
Genel doz:                        

200-300 ml/100lt 
suya
veya

200–300 ml/da   

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. Tohum 
yatağı hazırlanırken ve/veya dikim öncesinden 

başlayarak, vejetatif gelişim süreci boyunca, 10-15 
gün ara ile uygulanır. İlk uygulama için 3 lt/da 

dozu ile başlanıp, takip eden dönemlerde 1,5 lt/da 
dozu ile devam edilmesi tavsiye edilir.

Lahana (Lahanagiller), Kereviz, 
Brokoli, Karnabahar, Ispanak, Marul, 

Maydanoz vd., Tütün

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. Tohum 
yatağı hazırlanırken ve/veya dikim öncesinden 
başlayarak vejetatif büyümenin ilk evrelerine 

kadar, İlk uygulama için 3 lt/da dozu ile başlanıp, 
takip eden dönemlerde 1,5 lt/da dozu ile devam 

edilmesi tavsiye edilir.
Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, 
Muz, Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, 
Vişne, Armut, Badem, Nektarin, 

Zeytin vd.

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. Vejetatif 
uyanmadan hemen önce başlanır, çiçeğe kadar 

2-3 tekrarla devam eder.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Mısır, Patates, 
Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, 

Pamuk, Pancar, Nohut vd.

Topraktan:                    
1-2 lt/da
Yapraktan:                               

200-300 ml/da

Topraktan: tohumlama öncesinden başlayarak 
vejetatif büyümenin başlangıcına kadar 2-4 

tekrarla uygulanır. 
Yapraktan: vejetatif uyanmadan başlayarak, 
vejetatif büyümenin ilk evrelerine kadar 2-4 

tekrarla uygulanır.

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Toplam Azot (N) 11.0 15.7

1430 6.0 ± 0.5- Amonyum azotu 11.0 15.7
Suda Çözünür Fosfor pentoksit (P2O5) 37.0 52.9
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demir ve yaprak uygulamalarında yüksek etkinlik sağlayan geliştiricileri içeren özel bir üründür. 

AZOFER, doğru etkili azotun besleme ortamında sürekli bulunmasını ve bitkinin

AZOFER, doğru ve yüksek etkili azot temelinde, potasyum, DTPA ile şelatlıÖzellikleri

Etkinliği
bu besinden tedricen faydalanmasını sağlayan çok özel bir azot formu içerir. Yapraktan uygu-
lamalarında yaprak yüzeyine mükemmelen yayılarak yapışan, toprak uygulamalarında ise gerek 
oluşturduğu tedricen besleme etkisiyle gerekse kalıcılığı ve kararlılığıyla farklılık yaratan bu özel 
formdaki azot formu AZOFER' i etkinliğiyle rakipsiz kılar.
Bununla birlikte potasyum ve DTPA ile şelatlı demir AZOFER' in bitkiye sağladığı besinsel desteğin 
diğer ana kalemlerini oluşturur. 
AZOFER' in yapraktan uygulamalarında bitki besin elementlerinin bitkiye penetrasyonunu artıran 
özel gelişim destekleyici içerik, stresi de yok ederek bitkide metabolik faaliyeti yeniden inşa eder.    

Uygulama Kökten ve yapraktan

Biçimi Sıvı

artan miktarlarla salınım vermesini sağlar. Toprakta kalıcı ve kararlı etkiye sahip olan bu formdaki 
azotun gün ve gün artan salınımı 45 gün boyunca süreklilik gösterir. Yaprak uygulamalarında ise 
yaprak yüzeyine mükemmelen yayılır ve kolay yıkanmaz.
 

Azot bitki hücre, gövde gelişimleri ve emilim ile senkronizedir. Bu durum, özel yapının çevresel 
toprak faktörlerine (ısı, nem ve oksitlenme) bağlı olarak ayrışmasıyla ortaya çıkar. Diğer yandan 
AZOFER’in içeriğinde bulunan üre azotu, daha yüksek azot tedariki gerektiren sezon başlarında 
yüksek oranda yeniden büyüme etkisi sağlar.  
DTPA ile şelatlanmış demir varlığı, demir klorozunu önlemek için etkilidir. AZOFER özellikle yapraktan 
uygulamalarda etkinlik artıran doğal gelişim düzenleyicilerin varlığı ile biyolojik düzenleyici etkinlik 
gösterir. Meyve ve çiçek gelişimine yardımcı olur, su streslerine ve hastalıklara direnç sağlar. 
AZOFER fidelere, çiçek ile süs çalı ve ağaçlarına uygulanabilir. Meyve tutumunu takiben AZOFER 

uygulanması daha iyi kalite ve ürün üretiminde artış sağlar.

AZOFER meyve ağaçlarının meyve tutumu sonrası dönemi için; yapraklı sebzelerin tüm vejetatif 
büyüme dönemleri; meyve ağaçlarının, çiçeklerin ve süs çalı ile ağaçlarının tüm vejetatif büyüme 
dönemleri için ideal bir bitki besleme ürünüdür. 

İlaçlama suyunun yüzey gerilimini düşürmesi nedeniyle AZOFER’in özellikle insektisitlerle 
karıştırılması önemle tavsiye edilir.

AZOFER'in içerdiği özel azot formu, azotun azar azar fakat sürekli veSonuçları

AZOFER            NK Gübre Çözeltisi 5.0.10
Doğru ve yavaş etkili azot
Bitkinin emilimi ile senkronize azot varlığı 
Bitki dokularında sertlik ve strese direnç 
Yüksek düzeyde yeniden yeşillenme etkisi 
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt’lik plastik şişe • 6 lt’lik plastik bidon • 10 lt’lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Karışabilirlik

Ambalaj

Notlar

          Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle karıştırmayınız. Pestisitlerle 
karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma 
oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

          AZOFER, topraktan MIXAMIN, AMINOFERT ve REVITER ve yapraktan ALBAMIN ve 
METONIC ile birlikte kullanıldığında çok iyi sonuçlar verir.
İnsektisitlerle karıştırılarak uygulanması insektisit etkinliği bakımından önemle tavsiye edilir.

Dikkat!

Bitki Çeşidi Doz                Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 
Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, 
Bamya, Havuç, Yeşil Sebzeler vd.), Soğan, 

Sarımsak, Patates, Pamuk, Lahana 
(Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, Karnabahar, 

Ispanak, Marul, Maydanoz
Kesme Çiçekler

Taban gübresi ma-
hiyetinde, toprak 

hazırlığında veya ve-
jetasyon öncesi 3-10 

lt/da
Topraktan(Damlama/

Yağmurlama) 2-3 lt/da
Sebzeler ve meyveler 
için genel uygulama 

dozu: 1-3 lt/da
Yapraktan genel doz: 
150-300 ml/100lt suya

veya
150–300 ml/da

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir.
Topraktan ve yapraktan yetiştirme 

sezonu boyunca 2-3 tekrarla uygulanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Muz, Şeftali, Erik, 
Ceviz, Kayısı, Muz, Fıstık, Vişne, Armut, 
Badem, Nektarin, Zeytin vd., Bağ, Fındık, 

Tütün, Bahçe kullanımı

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Çeltik, Soya, 
Fasulye, Bezelye, Yer Fıstığı, Pancar, 

Nohut vd.

Topraktan (Damlama/
Yağmurlama) 1-2 lt/da
Yapraktan 150-300 

ml/da

Topraktan ve yapraktan yetiştirme 
sezonu boyunca 2-4 tekrarla uygulanır.

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Toplam Azot (N) 5.0 6.5

1300 7.0 ± 0.5
- Üre azotu 5.0 6.5
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) 10.0 13.0
Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı DTPA şelatlı 0.2 0.26
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sahip, kaliteli ve seçkin hammaddeler kullanılarak üretilmiş, mikro kristal yapılı, suda kolayca eriyip 
tamamen çözünebilen yaprak gübreleridir. 
KODEFOL yaprak gübre serileri, MILAGRO'nun özel olarak geliştirdiği organik kompleks ile tam 
şelatlıdır. Yabancı bileşiklerden ari yüksek safiyetli içeriği, bitkinin vejetasyon dönemine göre 
şekillendirilmiş formülleri ile KODEFOL serileri, bitki gelişimini teşvik eden özel içerikle desteklenmiştir.

KODEFOL yaprak gübreleri, bitkilerin besinsel gereksinimlerini hızlı ve etkin bir

KODEFOL Serileri 4 farklı formülasyonda değişmeyen mikro besin içeriğine Özellikleri

Etkinliği
şekilde temin etmek üzere geliştirilmişlerdir. Vejetatif ve generatif gelişimi bir birliktelik ve düzen 
içinde götürerek tepe/kök oranını en iyi seviyede tutmayı garanti etmek, ürünün verim ve kalitesini 
artırmak için özel olarak üretilmişlerdir. KODEFOL serileri, besin elementlerinin köklerce yeterince 
alınamadığı kimyasal ve fiziksel yapısı iyi olmayan yetiştirme ortamları, sıcaklık, geçirgenlik ve 
havalanma koşulları bakımından problemli sera veya açık arazi koşulları, bitki köklerinin sağlıklı 
olmadığı ortamlar ve kuraklıktan uzun süreler etkilenmiş, stres altındaki bitkiler için önemle 
tavsiye edilir. Pek çok gübre ve pestisitle sorunsuz şekilde karıştırılarak her türlü ilaçlama aleti 
ile kullanılabilir.

KODEFOL yaprak gübreleri ileri üretim teknolojisi kullanılarak, yüksek kaliteye sahip seçilmiş 
hammaddelerden üretilmiştir. Biüre, klor, sodyum ve kalsiyum karbonatın (kireç) çözünemez 
bileşiklerini içermez. Dört farklı formülasyonunda değişmeyen ve yüksek mikro element oranlarına 
sahiptir. Sert ve soğuk sularda kolayca çözünür. KODEFOL serileri, MILAGRO’nun özel olarak 
geliştirdiği organik kompleks ve destekleyici katkı maddeleri ile yaprak uygulamalarından en iyi 
sonucu almak üzere, özel olarak tasarlanarak formüle edilmiştir. Asit karakterli kimyasal yapısı 
ile sulu çözeltilerinde suyun pH'sını ayarlar. Böylece pestisitlerle karıştırıldığı sulu çözeltilerde 
pestisit etkinliğini artırır. İçerdiği organik şelat kompleksi, pozitif yüklü iyonların yaprak yüzeyinde 
tutulmasını önler ve besin maddelerinin bitki stomalarından geçişini kolaylaştırır. Sahip olduğu 
olağanüstü tamponlama özelliği sayesinde çok sert sularda bile bitki besin elementlerinin 
alınabilirliğini en üst seviyede tutarak yüksek etkinlik gösterir. 

KODEFOL yaprak gübreleri, tüm bitkilerin farklı gelişim dönemleri için gereken farklı besin maddesi 
ihtiyaçlarını, geniş bir seçenek sunarak karşılar. Besin elementlerinin noksanlıklarını giderdiği gibi 
dengesizliğini de önler.

Uygulama Yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

KODEFOL   NPK Mikro Kristal Yaprak Gübreler i

KODEFOL 510 - KODEFOL 600 - KODEFOL 680 - KODEFOL 710
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bir yaprak gübresidir. Bitki gelişim ve üretim sürecinin her aşamasında 
gerek bitki gelişimine büyük ivme kazandırmak, gerekse verimi artırmak için 
kullanılabilir. Gelişimin erken safhalarında vejetatif ve generatif gelişimi denge 
unsuru içinde mükemmelen destekler. Üretim aşamasında, ürünün verim ve 
kalitesinde artış sağlar. Zayıf kalmış bitkileri kuvvetlendirmek için oldukça 
idealdir.

KODEFOL 510 azot ağırlıklı formülasyona sahiptir. Besleyici etkinliği ile tüm 
bitkilerin özellikle vejetatif gelişim döneminde en büyük yardımcısıdır. Bitki 
gelişiminin erken döneminde gerek vejetatif aksamı harekete geçirerek hızlı 
bir büyüme etkisi yaratmak, gerekse ilerleyen periyotta meyve geliştirmek 
için kullanılan KODEFOL 510, yaprağı tüketilen sebzelerden çime kadar geniş 
bir kültivasyonda güvenle kullanılır. Don, dolu, kuraklık, aşırı yağmur gibi 
afetlerden sonra görülen duraklama devrelerin atlatılması için önemle tavsiye 
edilir.

KODEFOL 680 fosfor ağırlıklı olarak formüle edilmiş olup, yüksek oranda fosfor 
ve potasyuma ihtiyaç duyan bitkiler için ideal bir yaprak gübresidir. Fosfor 
özellikle bitki gelişiminin erken döneminde ihtiyaç duyulan ve bitkilerce depo 
edilen bir besin maddesi iken, potasyum ise gelişimin hemen her döneminde 
bitkilerin ihtiyaç duyduğu, fazlalığında lüks tüketilen bir besin elementidir. 
Bu nedenle KODEFOL 680 genç bitkiler için oldukça ideal bir gübredir. 
Şaşırtmadan sonra tomurcuk oluşumuna kadar çiçeklenmeyi artırmak, eş 
zamanlı çiçeklenme sağlamak, kuvvetli çiçek yapısı için gereken enerjiyi 
tedarik etmek ve bitki büyümesini hızlandırmak için kullanılması önemle 
tavsiye edilir. Meyve ağaçlarının hasad sonrasında toparlanması, besinsel 
noksanlığa bağlı yorgunluğun ortadan kaldırılması için oldukça idealdir. Ayrıca 
KODEFOL 680 meyve tutumu, olgunlaşması, meyve büyüklüğü, renk ve tad 
artışını garanti ederek ürünün pazar değerini artırır.        
      
Yüksek oranda potasyum içeren KODEFOL 710’un, meyve tutmuş bitkilerde 
ve üretim devresinde kullanılması önemle tavsiye edilir. Meyvenin rengini, 
şeker içeriğini ve dayanıklılığını artırarak daha kaliteli, sağlıklı ve lezzetli 
olmasını sağlar. Süs bitkilerine ve çiçeklere parlaklık verir. Böylece ürünlerin 
pazar kalitesini ve değerini artırır. Meyve dokularının sertleşmesini sağlayarak, 
nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzun ürüne imkân verir. Ayrıca bitki dokularını 
kuvvetlendirerek, bitki özsuyunda çözünmüş madde miktarını artırdığından 
bitkileri solgunluğa, hastalık stresine ve olumsuz iklim koşullarına karşı daha 
dirençli kılar.

KODEFOL 600 azot, fosfor ve potasyumu eşit oranlarda içeren, çok amaçlıSonuçları
KODEFOL 600
20.20.20+ME

KODEFOL 510
35.06.10+ME

KODEFOL 680
11.35.22+ME

KODEFOL 710
11.06.44+ME
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• 1 Kg'lık polietilen torba • 2 Kg'lık polietilen torba

Karışabilirlik

AmbalajNotlar

      Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla 
karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Ambalaj

       KODEFOL Serilerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN ve AMINOFERT ile 
karıştırılırsa daha da artar.

Bileşimi

Ürün Adı N % NO3 -N NH4 -N Üre -N P2O5 % K2O %

Kodefol 600 20.0 5.5 3.5 11.0 20.0 20.0

Kodefol 510 35.0 2.0 __ 33.0 6.0 10.0

Kodefol 680 11.0 4.4 4.8 1.8 35.0 22.0

Kodefol 710 11.0 11.0 __ __ 6.0 44.0

Herbir formülde mikro elementler (* % 100 EDTA ile şelatlı )

B (%) Cu* (%) Fe* (%) Mn* (%) Mo (%) Zn* (%)
0.04 0.05 0.1 0.05 0.005 0.08

Teknik Özellik Tablosu

N : P205 : K20
Çözünürlük pH EC sol. 0,1 % Renk
20˚C   g/l sol. 1% µS/cm

Kodefol 600 350 4.0 - 5.0 770 Mavi

Kodefol 510 420 4.0 - 5.0 260 Yeşil 

Kodefol 680 310 4.0 - 5.0 700 Mavi 

Kodefol 710 250 4.0 - 5.0 770 Kırmızı 

KODEFOL   NPK Mikro Kristal Yaprak Gübreler i
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Sera ve Açık Tarla 
Sebzeleri (Domates, 
Biber, Patlıcan, Hıyar, 
Kavun, Karpuz, Çilek, 

Bamya, Fasulye, 
Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler vd.), Soğan, 
Sarımsak, Süs Bitkileri 
ve Kesme Çiçekler, 

Bağ, Fındık, Narenciye, 
Elma, Kiraz, Şeftali, 

Erik, Muz, Ceviz, Kayısı, 
Fıstık, Vişne, Armut, 
Badem, Nektarin, 
Zeytin vd., Lahana 

(Lahanagiller), Kereviz, 
Brokoli, Karnabahar, 

Yeşil Sebzeler, Ispanak, 
Marul, Maydanoz 

vd., Tütün, Açık Tarla 
Bitkileri, Yem Bitkileri, 

Endüstri Bitkileri, 
Pamuk, Mısır, Patates, 
Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, 

Ayçiçeği, Pamuk, 
Pancar, Nohut v.d., 

Tahıllar (Buğday, Arpa, 
Yulaf v.d.), Yeşil Alan

Tüm bitkiler için kök ve generatif 
gelişme artışı istendiği durumda, 
Sebzelerde fide dikim sonrasında, 

diğer tüm bitkilerde vejetatif 
dönem başlangıcında uygulamaya 

başlanır.

KODEFOL 680

KODEFOL 600

200 gr/100 lt suya

10-15

 günde

 bir

 tekrarlanır.

 

Tüm bitkiler için vejetatif aksamla 
beraber yaprak gelişimi ve 

yayılımı istendiği durumda, ayrıca 
tomurcuk gelişimini desteklemek 
için vejetatif büyüme döneminde 

uygulamaya başlanır.

KODEFOL 510

KODEFOL 600

200-300 gr/100 lt suya

Çiçek gelişimi için çiçeklenme 
öncesi uygulamaya başlanır.

KODEFOL 510 

KODEFOL 600

KODEFOL 710

200-300 gr/100 lt suya

Tarla bitkileri ve yeşil sebzelerde 
verim ve kalite artışı için diğer 
bitkilerde meyve gelişimi için 

meyve tutumundan hemen sonra 
uygulamaya başlanır.

KODEFOL 510

KODEFOL 600

KODEFOL 710

200-300 gr/100 lt suya

Meyvelerin gelişme ve olgunlaşma 
döneminde kaliteyi artırmak, 
Yaprağı tüketilen sebzelerde 
yaprak kalınlaştırmak, Endüstri 

bitkilerinde yağ içeriğini, artırmak 
için vejetatif gelişmenin son 
aşamalarında uygulamaya 

başlanır.

KODEFOL 710

200-300 gr/100 lt suya

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Dikkat!
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besin talebine uygun olarak şekillendirilmiş 4 farklı formülasyona sahip yaprak gübre serisidir. 
Safiyeti yüksek, kaliteli hammaddeden gelen makro besinlerin, yüksek oranlı ve tam şelatlı mikro 
besinlerle MPGR teknolojisinde buluştuğu PROLEAF serisi yaprak gübreleri, MILAGRO'nun özel olarak 
geliştirdiği organik kompleks ve vitaminlerle destekli içeriğiyle bitki gelişiminde ve üretkenliğinde 
fark yaratır.

PROLEAF yaprak gübreleri, bitkilerin besin talebini büyük bir hızla ve etkili bir

PROLEAF, bitki gelişiminin ve üretkenliğinin dönemsel  olarak farklılık gösterdiği Özellikleri

Etkinliği
biçimde temin etmek üzere geliştirilmiştir. Bitkilerin vejetasyon süreci içerisinde değişen besin 
taleplerine farklı formül tipleriyle anlık fakat hızlı etkiyle cevap verir. Dikimden hasada kadar tüm 
yaşamsal süreç içerisinde bitkiden en yüksek performans, vejetatif ve generatif gelişimin belli bir 
denge ve düzen içinde götürülmesiyle elde edilir. Bu süreçte bitkide tepe/kök oranını olası en iyi 
düzeyde tutmak için dönemsel olarak acil müdahaleler gerekir. PROLEAF serisi yaprak gübreleri bu 
oranı korumak için doğru formül tercihi neticesinde çok başarılı sonuçlar verir. 
Toprakta hava/su dengesenin kaybolduğu, sıcaklık, permeabilite gibi koşullarının bitki gelişimini 
olumsuz olarak etkilediği durumlarda, bitkilerin kök hastalıkları, iletim demeti problemleri, çevre, 
yetiştirme ortamı veya ilaç kaynaklı fizyolojik stres durumlarında bitkiler beslenme yeteneklerini 
kaybeder. Bu tür durumlarda beslenme sürecini başlatmak ve metabolik döngüyü (fotosentez/
solunum) yeniden harekete geçirmek için yaprak gübreleri büyük önem arz eder. PROLEAF gerek 
bu şartlar altındaki bitkilerin yaşam döngüsüne yeniden dönüşü, gerekse üretken bitkilerin 
verimine katkı bakımından mükemmel bir besleyicidir. Pek çok gübre ve pestisitle sorunsuz şekilde 
karıştırılarak her türlü ilaçlama aleti ile kullanılabilir.
PROLEAF yaprak gübreleri yüksek teknolojiyle, yüksek kaliteye sahip, seçilmiş hammaddelerden 
üretilmiştir. Biüre, klor, sodyum ve kalsiyum karbonat (kireç) içermez. Dört farklı formülasyonunda 
değişmeyen ve yüksek mikro element oranlarına sahiptir. Sert ve soğuk sularda kolayca çözünür. 
PROLEAF serileri, MILAGRO’nun özel olarak geliştirdiği organik kompleks ve vitaminlerle yaprak 
uygulamalarından en iyi sonucu almak üzere, özel olarak tasarlanarak formüle edilmiştir. Asit 
karakterli kimyasal yapısı ile sulu çözeltilerinde suyun pH'sını ayarlar. Böylece pestisitlerle 
karıştırıldığı sulu çözeltilerde pestisit etkinliğini artırır. İçerdiği organik şelat kompleksi, pozitif 
yüklü iyonların yaprak yüzeyinde faydasız halde tutulmasını önler ve besin maddelerinin bitki 
stomalarından geçişini kolaylaştırır. Sahip olduğu olağanüstü tamponlama özelliği sayesinde çok 
sert sularda bile bitki besin elementlerinin alınabilirliğini en üst seviyede tutarak yüksek etkinlik 
gösterir. 

Uygulama Yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

PROLEAF   NPK Mikro Kristal Yaprak Gübreler i

PERFECT    -    HIGH N    -    HIGH P    -    HIGH K



geniş spekturumlu yaprak gübresidir. Bitki gelişim ve üretim sürecinin her 
aşamasında gerek bitki gelişimine büyük ivme kazandırmak, gerekse verimi 
artırmak için kullanılır. Gelişimin erken safhalarında vejetatif ve generatif 
gelişimi denge unsuru içinde mükemmelen destekler. Üretim aşamasında, 
ürünün verim ve kalitesinde artış sağlar. Zayıf kalmış bitkileri kuvvetlendirmek 
için oldukça idealdir.

Azot, bitkilerin yaşam döngüsü boyunca miktar olarak en çok ihtiyaç duyduğu 
makro besin elementidir. PROLEAF HIGH N'de yüksek azot, besleyici etkinliği 
ile tüm bitkilerin özellikle vejetatif gelişim döneminde en büyük yardımcısıdır. 
Yaprağı tüketilen sebzelerden çim bitkisine kadar geniş bir kültivasyonda, 
bitki gelişiminin erken döneminde gerek vejetatif aksamı harekete geçirerek 
hızlı bir büyüme etkisi yaratmak, gerekse ilerleyen periyotta meyve ve yaprak  
geliştirmek amacıyla PROLEAF HIGH N güvenle kullanılır. Don, dolu, kuraklık, 
aşırı yağmur gibi afetlerden sonra bitkilerde görülen duraklama devrelerin 
atlatılması için önemle tavsiye edilir.

PROLEAF HIGH P fosfor baz alınarak formüle edilmiş olup, yüksek oranda 
fosfora ihtiyaç duyan bitkiler için ideal bir yaprak gübresidir. Fosfor, optimum 
büyüme ve gelişme için mutlak gerekli olan makrobesin elementlerinin ikincisidir. 
Özellikle bitki gelişiminin erken döneminde çok yüksek oranda ihtiyaç duyulan 
ve bitkilerce depo edilen bir besin maddesidir. PROLEAF HIGH P bu nedenle 
genç bitkiler için oldukça ideal bir gübredir. Şaşırtmadan sonra tomurcuk 
oluşumuna kadar çiçeklenmeyi artırmak, eş zamanlı çiçeklenme sağlamak, 
kuvvetli çiçek yapısı için gereken enerjiyi tedarik etmek ve bitki büyümesini 
hızlandırmak için kullanılması önemle tavsiye edilir. Meyve ağaçlarının hasat 
sonrasında toparlanması, besinsel noksanlığa bağlı yorgunluğun ortadan 
kaldırılması için oldukça idealdir. Ayrıca PROLEAF HIGH P meyve tutumundan 
kalitesine kadar üretkenliği olumlu yönde geliştirir.       
    
Yüksek oranda potasyum içeren PROLEAF HIGH K, özellikle meyve tutumu 
gerçekleşmiş bitkilerde önemle tavsiye edilir. Vejetasyon süreci içinde 
beslenmede N/K dengesini sağlamak için uygundur. Bunun yanı sıra meyvenin 
rengini, şeker içeriğini ve dayanıklılığını artırarak daha kaliteli, sağlıklı ve 
lezzetli olmasını sağlar. Üründe kalite unsurlarını (polarite ve protein içeriği) 
artırır. Kesme çiçeklere parlaklık verir. Böylece ürünlerin pazar kalitesini ve 
değerini artırır. Meyve dokularının sertleşmesini sağlayarak, nakliyeye dayanıklı 
ve raf ömrü uzun ürüne imkân verir. Ayrıca bitki dokularını kuvvetlendirerek, 
bitki özsuyunda çözünmüş madde miktarını artırdığından bitkileri solgunluğa, 
hastalık stresine ve olumsuz iklim koşullarına karşı daha dirençli kılar.

PROLEAF PERFECT azot, fosfor ve potasyumu eşit oranlarda içeren, çok amaçlıSonuçları
PERFECT

20.20.20+ME

HIGH N 
35.05.08+ME

HIGH P
12.42.08+2.5MgO+ME

HIGH K
08.05.40+2MgO+ME
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• 2 Kg'lık polietilen torba

Karışabilirlik

AmbalajNotlar

      Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla 
karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Ambalaj

           PROLEAF Serilerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN, AMINOFERT ve REVITER 
ile karıştırılırsa daha da artar.

Bileşimi

Ürün Adı N % NO3 -N NH4 -N Üre -N P2O5 % K2O % MgO %

PROLEAF PERFECT 20.0 5.5 3.5 11.0 20.0 20.0 __

PROLEAF HIGH N 35.0 2.3 2.3 30.4 5.0 8.0 __

PROLEAF HIGH P 12.0 1.9 7.3 2.8 42.0 8.0 2.5

PROLEAF HIGH K 8.0 7.0 1.0 __ 5.0 40.0 2.0

B (%) Cu-EDTA (%) Fe-DTPA (%) Mn-EDTA (%) Mo (%) Zn-EDTA (%)

0.02 0.015 0.12 0.06 0.01 0.015

Teknik Özellik Tablosu

PROLEAF   NPK Mikro Kristal Yaprak Gübreler i

PERFECT    -    HIGH N    -    HIGH P    -    HIGH K

N : P205 : K20
Çözünürlük pH EC sol. 0,1 % Renk
20˚C   g/l sol. 1% µS/cm

PROLEAF PERFECT 340 4.0 ± 0.5 790 Açık Yeşil 

PROLEAF HIGH N 540 4.0 ± 0.5 400 Açık Yeşil  

PROLEAF HIGH P 310 2.5 ± 0.5 820 Açık Yeşil 

PROLEAF HIGH K 190 4.0 ± 0.5 1290 Açık Yeşil 



Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 
(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, 
Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 
Havuç, Yeşil Sebzeler vd.), 

Soğan, Sarımsak, Kesme Çiçekler, 
Bağ, Fındık, Lahana (Lahanagiller), 

Kereviz, Brokoli, Karnabahar, 
Ispanak, Marul, Maydanoz, Tütün, 

vd.,
Bahçe kullanımı

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, 
Erik, Muz, Ceviz, Kayısı, Fıstık, 
Vişne, Armut, Badem, Nektarin, 

Zeytin, vd.

Yapraktan:
200 - 300 gr/100 lt 

suya
veya

200 - 300 gr/da

Tüm bitkilerde gelişim 
evresinin başlangıcından 
itibaren 10-15 gün ara ile 

tekrarlanır.

Tahıllar, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Buğday, Arpa, Yulaf, 
Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, 

Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, 
Nohut, Fasulye, Bezelye, vd.

Yapraktan:
200 - 300 gr/da

Vejetatif gelişimin 
başlangıcından itibaren 

uygulamaya başlanır. Hasada 
kadar 10-15 günlük ara ile 

tekrarlanır.

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Dikkat!
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DIAFILLON56, fosfor ve potasyum iyonlarının farklı bir moleküler yapıyla birlikte

Sıradan gübrelerden çok farklı karakteristiğe sahip olan DIAFILLON56,Özellikleri

Etkinliği
olduğu, dolgu maddesi içermeyen, çözünürlüğü ve safiyeti çok yüksek bir yaprak gübresidir. 
Bitkilere, yapraktan ve topraktan uygulanabilir bir sulu çözelti içinde var olabilecek en yüksek 
fosfor ve potasyum konsantrasyonunu tedarik eder. Yüksek oranda potasyum ve fosfora ihtiyaç 
duyan bitkiler ve fenolojik yetişme dönemleri için idealdir. 
DIAFILLON56 bitkilere, hücre bölünmesinde ve yeni hücre formasyonunda gerekli olan fosforu 
sağlar. Bununla birlikte fosfor, fotosentez devamlılığı için çok önemli bir besin elementidir. 
DIAFILLON56 bitkiye tedarik ettiği fosfor ile enerji verir, karbonhidrat iletimini sağlar ve bitki 
bünyesinde üretilen şeker ve nişasta formasyonunu destekler. Üretilen şeker ve nişastanın önemli 
bir bölümü meyveye gönderilerek burada depo edilir. 
DIAFILLON56 tarımsal ürünlerin tüm kalite unsurlarını geliştirerek pazar değerini artırır. Tetra 
potasyum yapısına sahip molekülünden sağladığı yüksek potasyum desteğiyle bitkiler; solgunluğa, 
hastalık stresi ve çevresel strese karşı dayanıklı hale gelir.

yüksek kalitesi ve eşsiz safiyetiyle fosfor ve potasyuma yüksek oranda ihtiyaç duyan bitkiler için 
özel olarak formüle edilmiştir. DIAFILLON56 benzersiz molekül yapısı ile inanılmaz bir çözünürlüğe 
sahiptir. Kendi ağırlığının 1/3’ü oranındaki en soğuk suda bile mükemmelen çözünür.

Uygulama Yapraktan ve topraktan

Biçimi Suda çözünür mikro granül

vejetatif/generatif gelişim oranını dengelemek suretiyle üretkenliği artırır.
• %100 gübredir ve dolgu maddesi içermez.
• Sebze ve meyvelerin büyüklük, renk, tad ve dayanıklılık gibi kalite unsurlarını hızla geliştirerek 
olgunlaşmasını sağlar. Uygulandığı yüzeyleri ince ve bir film tabakası halinde kaplar. Oldukça parlak 
görünen bu ince tabaka, ürünlerin albenisini artırır.
• Süs bitkileri ve çiçeklerde dayanıklı çiçek sapı oluşumuna imkân sağlar. Çiçeklere parlak renk 
vererek pazar değerini artırır.
• Yaprağı yenilen sebzelerde yaprak kalınlığını artırır.
• Tarımsal ürünlerin nakliyeye ve ısıya karşı dayanıklılığını artırır. Raf ömrünü uzatır.
• Sebzelerde boğum aralarını kısaltır. Kontrolsüz vejetatif gelişimi frenler ve dengeler. Bitkiyi çiçek 
oluşumuna yönlendirir, çiçeklerin eş zamanlı açmasını sağlar ve kuvvetli çiçek yapısı için gerekli 
enerjiyi tedarik eder.
• Bitkide kök gelişimini artırarak dengeli bir tepe/kök gelişimi sağlar. Böylece bitkinin üretkenlik 
potansiyeli en iyi seviyede tutulur.
• Meyve ağaçlarında yeni sürgünleri baskılar. Meyve gözü oluşumunu teşvik eder ve var olan 
meyve gözlerini besler.

DIAFILLON56, tüm kültivasyon için vejetatif gelişim döneminin başlangıcında Sonuçları

DIAFILLON56  PK Yaprak Gübresi

0.43.37 (tescil içer iği)
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 Kg'lık polietilen torba • 2 Kg'lık polietilen torba

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Ambalaj

Notlar

Karışabilirlik DIAFILLON bilinen pek çok pestisit ve organik bazlı gübre ile karışabilir özelliktedir. 
DIAFILLON'un üçlü karışımları (DIAFILLON + insektisit + fungusit) tavsiye edilmez. Güçlü alkali 
veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum 
ve bakır içeren bileşiklerle karıştırmayınız. İçeriğinden ya da karışabilirliğinden tereddüt ettiğiniz 
kimyasallarla ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa 
bu karışımı kullanmayınız.

      DIAFILLON MIXAMIN, AMINOTON, METONIC ve ALBAMIN ile birlikte karıştırılıp 
kullanıldığında meyve büyümesini sağlama hususunda benzersiz sonuçlar garanti eder.

Dikkat!

Bitki Çeşidi Uygulama Dönemi
Hedeflenen Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla 
Sebzeleri (Domates, Biber, 
Patlıcan, Hıyar, Kavun, 
Karpuz, Çilek, Bamya, 

Fasulye, Bezelye, Havuç, 
Yeşil Sebzeler vd.), 

Soğan, Sarımsak, Süs 
Bitkileri ve Çiçekler, Bağ, 
Fındık, Narenciye, Elma, 
Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 

Kayısı, Fıstık, Vişne, 
Armut, Badem, Nektarin, 

Zeytin vd., Lahana 
(Lahanagiller), Kereviz, 

Brokoli, Karnabahar, Yeşil 
Sebzeler, Ispanak, Marul, 
Maydanoz vd., Tütün, 
Açık Tarla Bitkileri, Yem 
Bitkileri, Endüstri Bitkileri, 
Pamuk, Mısır, Patates, 
Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, 
Ayçiçeği, Pancar, Nohut 
v.d., Tahıllar (Buğday, 
Arpa, Yulaf v.d.), Yeşil 

Alan  

Tüm bitkiler için kök ve 
generatif gelişme artışı 

istendiğinde, vejetatif dönem 
başlangıcında uygulama yapılır.

100-150 gr/100lt suya

10 gün ara ile arka 
arkaya minimum 2 

uygulama yapılmalıdır.

Tüm bitkiler için vejetatif aksamı 
baskılamak, tomurcuk gelişimini 

desteklemek için vejetatif 
büyüme döneminde uygulamaya 

başlanır.

200-250 gr/100lt suya

Çiçeklenmeyi artırmak için 
çiçeklenme öncesi uygulamaya 

başlanır.
200-250 gr/100lt suya

Meyvelerin gelişme ve 
olgunlaşma döneminde kaliteyi 

artırmak, Yaprağı tüketilen 
sebzelerde yaprak kalınlaştırmak, 
Endüstri bitkilerinde yağ içeriğini, 
koza sayısı ve iriliğini artırmak 
için vejetatif gelişmenin son 
aşamalarında uygulamaya 

başlanır.

250 gr/100lt suya

% w/w pH sol. 1% Çözünürlük 20˚C g/l

Suda Çözünür Fosfor pentoksit (P2O5) 43.0
9.0 >1500

Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) 56.0
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garanti eden, özel bir üründür. Kimyasal molekül yapısına rağmen bitki bünyesinde organik davranışlıdır. 

Bor, hareketliliği ksilem içerisinde olan, bitki dokularında düşük iletimli (immobil) 

CALCIBOR, MILAGRO’ya patentli benzersiz molekül yapısıyla yüksek etkinlikÖzellikleri

Etkinliği
ve metabolik enerji gerektirmeksizin pasif yolla alınan bir bitki besin elementidir. Bitkinin büyümesi 
için mutlak gereklidir. Karbonhidratların metabolizmasında ve iletiminde protein, pektin (hücre 
cidarları) ve lipitlerin sentezinde önemli rolü vardır. Uygun gelişmeyi ve meristematik dokuların (kök 
uçları ve sürgünler) çabuk büyümesini garanti etmek için vazgeçilmezdir. Kalsiyum ile arasındaki 
sinerjinin sonucu olarak bor, bitki içerisinde iyi asimile olduğundan kalsiyumun hareketliliğini artırır.
CALCIBOR’un patentli formülü, bor vasıtasıyla kalsiyum elementine de güçlü bir fizyolojik etkinlik 
vererek bitki dokularında daha iyi iletim ve daha iyi emilim sağlar. Bitkide kalsiyum isteğinin fazla 
olduğu apikal meristeme doğru kalsiyum hareketine izin verir. Kalsiyum gelişme için mutlak gerekli 
bir elementtir. Bitkisel dokuların büyümesinden, içeriğinden sorumludur ve doku geçirgenliğine 
yardımcı olur. Kötü hava koşulları kalsiyum alınımını ve emilimini azaltır. Bu ortamlarda bitkilerde 
kalsiyum noksanlığı görülebilir.
CALCIBOR, bor noksanlıklarının önlenmesi ve giderilmesi için çok etkili, çok hızlı bir üründür. 
Yapraktan ve kökten mükemmel sonuç verir. CALCIBOR uygulaması daha iyi polen verimi sonucu 
çiçek oluşumunu artırır, daha iyi meyve formasyonu ve sertliği, daha fazla şeker içeriği, çabuk 
büyüme ve sürgün uzunluğu sağlar.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

önlenmesi için çok başarılı ve yüksek etkinliğe sahip bir üründür. 
• Topraktan uygulaması sebzelerde mükemmel kök gelişimini garanti eder.
• Çevresel etmenlere karşı bitkiyi dirençli tutar.
• Çiçeklenmeyi ve polen kalitesini artırır.
• Meyve büyütür. 
• Raf ömrü uzun, kaliteli, brix içeriği zengin ve parlak meyve teşekkülüne imkân sağlar.
• Meyveye mükemmel renk verir.
• Pancarda polar artırır.
• Bitkide terlemeyi (transpirasyon) düzenler.
• CALCIBOR'un AMINOFERT ile birlikte karıştırılarak uygulandığı meyve ağaçları ve sebzelerde 
döllenme kayıplar azalır. Bu karışım, bitkinin meyve ve tohum bağlamasını kolaylaştırır. Verim artırır.  
• Radikal molekül yapısı ile bitki bünyesinde kalsiyum ve kalsiyum ile ilgili metabolik faaliyetleri 
destekler. Olumsuz iklim koşullarında bile bitkide kalsiyum aktivasyonu sağlar.

• CALCIBOR bitkide bor besin elementine bağlı noksanlığının giderilmesi ve Sonuçları

CALCIBOR  Çözeltide Boratlı Gübre (Borik Asit İçerikli)

Milagro'ya Patentli Radikal Molekül Yapısı, Mükemmel Etkinlik
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt'lik plastik şişe • 6 lt'lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Ambalaj

Notlar

Karışabilirlik         Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle, 
mineral yağlarla, bakır içeren ürünlerle karıştırmayınız. Gübreler, pestisitler ve diğer kimyasallarla 
karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma 
görülürse bu karışımı kullanmayınız.                                                      

MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON, POLYPHOS, ALBAMIN ve ACTIVA-ROOT ile karıştırmayınız.

Dikkat!

      CALCIBOR, AMINOFERT ile karıştırılarak kullanıldığında polen kalitesini artırır.  
Döllemeye bağlı kayıpları azaltarak meyve tutumuna yardımcı olur. Ayrıca MIXAMIN, AMINOTON ve 
METONIC ile karışımları vejetatif gelişimi en iyi hale getirir.

Dikkat!

Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 

(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, 
Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 
Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, 
Lahana (Lahanagiller), Kereviz, 

Brokoli, Karnabahar,  Bağ, Fındık, 
Tütün, Süs Bitkileri ve Çiçekler

Topraktan
(Damlama/Yağmurlama):      

1–2 lt/da
Yapraktan uygulama

genel doz:
200–400 ml/100lt suya 

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. 
Kök gelişimini artırmak için dikimden sonra 
damlamadan uygulanır. Toprak ve yaprak 

uygulamaları, köklenmeden ve/veya vejetatif 
gelişimin başlangıcından itibaren başlar ve 
meyve olgunlaşana kadar 15-20 gün ara ile  

3-6 defa tekrarlanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, 
Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, 

Badem, Nektarin, Zeytin v.d.
Topraktan ve yapraktan üretim sezonu 

boyunca 15-20 gün ara ile 2-4 uygulama.

Ispanak, Marul, Maydanoz v.d Topraktan ve yapraktan. 4-5 yapraktan 
itibaren her 10-15 günde bir uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, 
Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, 

Pamuk, Pancar, Nohut v.d.

Topraktan: 0,5–2 lt/da
Yapraktan:                 

100–300 ml/100lt suya
veya

100–300 ml/da

Topraktan ve yapraktan yetiştirme sezonu 
boyunca 2-4 tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) 
Yeşil Alan

Yapraktan:                           
50-300 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla 

uygulanır.

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Suda Çözünür Bor (B) 2.0 2.6 1290 5.5 ± 0.5
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yüksek sıvı bir gübredir. Özellikle yapraktan uygulamalar için ideal bir üründür. 

APICAL içerdiği nitrat azotu sayesinde, bitki bünyesinde emilimi ve transfer 

APICAL azot ve kalsiyumun dengeli oranlarını içeren,  kalite ve safiyeti oldukçaÖzellikleri

Etkinliği
aktivitesi yüksek olan bir üründür. Bu durum, kalsiyumun işlerliğini de artırır. Azot ve kalsiyumun 
dengeli birlikteliği APICAL'i bitkinin nizami büyümesi için vazgeçilmez kılar. 
Kalsiyum, bitkiler için mutlak gerekli olan bir elementtir. Hücre zarının bütünlüğünden ve seçici 
geçirgenliğinden sorumlu olup, organik asitlerin ihtivasında dengeleyici bir faktördür. Bitki dokularının 
dayanıklılığı ve büyümesi ile ilgili görevleri vardır. Kalsiyum bitkileri olumsuz dış etmenlere karşı 
dirençli kılar. 
Azot bitkilerin tesisi, büyümesi ve gelişmesi için mutlak gerekli bir elementtir. Köklerden en fazla 
nitrat formunda emilir. Azot DNA'nın, enzimlerin, proteinlerin, amino asitlerin ve klorofilin sentezinde 
gereklidir. 
APICAL azot ve kalsiyum içeriği ile hızlı ve güçlü etkinliğe sahip, safiyeti yüksek bir gübredir. 
Gerçekten bu iki element bitkisel gelişimi tetikleyerek renklendirmeyi, ürünlerin kalite seviyelerini 
ve meyvelerin depo ömrünü artırır. Biber ve domateste çiçek burnu çürüklüğü, lahana ve marulda 
yaprak ucu yanıklığı, elmada acı çekirdek (çürüklük), havuçta çukur leke, kerevizde siyah çürüklük, 
üzümde rachis ve kirazda çatlamalar kalsiyum noksanlığı olarak nitelenir. Bu noksanlıkların 
giderilmesinde APICAL başarıyla uygulanır.

Uygulama Yapraktan

Biçimi Sıvı

destekler. Meyve rengini ve tadını artırarak kalite unsurlarını geliştirir. Ürünlerin pazar değerini artırır.

• Ürünlerin nakliyeye dayanıklılığını artırır ve uzun raf ömrüne imkân sağlar.

• Bitki gelişiminin her aşamasında kullanılarak, kuvvetli ve dayanıklı bitki dokusuna olanak sağlar. 
Bitkiyi biyotik ve abiyotik streslere karşı dirençli hale getirir.

• Aktif içeriği ve yüksek etkinliği ile APICAL, bitkinin yeşil aksam gelişimini hızlandırır. Fotosentezi 
destekleyerek bitkide üretkenliği artırır. 
 
• APICAL uygulamasıyla bitkinin kalsiyuma en çok ihtiyaç duyduğu meristematik dokulara kalsiyum 
iletimi artar.

• Uzun güneşlenme süresi ya da sıcak rüzgârların neden olduğu zararlanma koşullarında, 
pazarlanabilirliğini tamamen yitirmiş meyvelere zaman kaybetmeden APICAL uygulanması, canlılıkta 
geri dönüşüm sağlar ve meyveleri yeniden pazarlanabilir hale getirir.

• APICAL bitkide yaprak, tomurcuk ve meyve gelişimini harmonik şekildeSonuçları

APICAL  Kalsiyum Nitrat Çözeltisi
Kalsiyum ve Azot ile Mükemmel Etkinlik
Milagro'ya Patentli Radikal Molekül Yapısı, Mükemmel Etkinlik
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt'lik plastik şişe

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Ambalaj

Notlar

Karışabilirlik                 Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasallar hariç, çoğu tarım ilaçları veya pestisitlerle 
karıştırılarak kullanılabilir. İlaç karışımlarında tanka önce APICAL konması tavsiye edilir. İçeriğinden emin 
olmadığınız pestisitlerle, mineral yağlarla ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.
MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON, POLYPHOS, ALBAMIN ve ACTIVA-ROOT ile karıştırmayınız.

Dikkat!

        APICAL' in MIXAMIN, AMINOTON, METONIC veya AMINOFERT ile karıştırılması ürün 
etkinliğini maksimum düzeye ulaştırır. Bununla birlikte KODEFOL ya da NUTRIGOLD Serilerinden 
herhangi biri ile yapılacak karışıma düşük oranda azot ilave edilmesi önemle tavsiye edilir.

Dikkat!

Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, 
Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 
Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil Sebzeler v.d.), 

Soğan, Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), 
Kereviz, Brokoli, Karnabahar,  Bağ, Fındık, 

Tütün, Süs Bitkileri ve Çiçekler

Yapraktan uygulama,
 Genel doz:

 200–400 ml/100lt 
suya
veya

200–400 ml/da 

Köklenmeden ve/veya vejetatif 
gelişim başlangıcından itibaren 
meyve olgunlaşana kadar tüm 

gelişim döneminde boyunca 15-20 
gün ara ile 3-4 defa tekrarlanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 
Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, Nektarin, 

Zeytin v.d.
Üretim sezonu boyunca 15-20 gün 

ara ile 2-4 uygulama.    

Ispanak, Marul, Maydanoz v.d. 4-5 yapraktan itibaren her 15 günde 
bir uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, Soya, 

Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut v.d.

Yapraktan:
200–300 ml/da

Yetiştirme sezonu boyunca 2-4 
tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) Yeşil Alan
Yapraktan: 

100-200 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı 
şekilde yetiştirme sezonu boyunca 

1-2 tekrarla uygulanır.

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Toplam Azot (N) 8.0 11.3

1410 3.0 ± 1.0- Nitrat azotu 8.0 11.3
Suda Çözünür Kalsiyum oksit (CaO) 10.0 14.1
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için ideal, sıvı bir gübredir. Kalsiyum, doku cidarı için gerekli olup diğer elementlerin iletimi ve 
tutunmasını sağlar. Bor, kalsiyum alımını artırmak ve bitki büyüme noktalarını canlandırmak için 
çok önemlidir.

TOPCAL yüksek kalsiyum içeriği bor ile desteklenmiş, azot içermeyen 

TOPCAL optimum oranlarda kalsiyum ve bor içeren, yapraktan uygulamalar Özellikleri

Etkinliği
sıvı bir gübredir. Hidroponik kültür bitkileri için uygundur. TOPCAL kalsiyuma bağlı noksanlıkları 
gidermenin ötesinde, yüksek meyve kalitesini garanti eder. Kalsiyum, bitkilerin gelişimi için mutlak 
gerekli bir element olup yaşamsal hücrelerin yapısında bulunmakla birlikte, organik asitlerin 
düzenlenmesi fonksiyonlarını işleten elementtir. Ayrıca bitki dokularının dayanıklılığından ve 
içeriğinden sorumludur. Doku geçirgenliğini iyileştirip doku bölünmesi ve uzama için gereklidir. Normal 
iletimi, diğer elementlerin tutunmasını ve bitki içerisindeki gücü sağlayarak, bitkinin hastalıklara 
karşı direncini artırır. Kıraç, tuzlu, düşük sıcaklığa sahip kompakte topraklarda potasyumun 
yüksek düzeyleri, kalsiyumun bitkilerce düşük düzeylerde alınmasına neden olarak kalsiyum 
noksanlıklarına sebep olur.
Bor, bitkilerin büyüme noktaları üzerinde oluşturduğu olumlu etkiden dolayı bitkilerde büyümeyi 
hızlandırır. Yaprak ve dalların kırılmasını ve gevrek bir yapı almasını önler. Bor uygulaması, bitkilerin 
büyüme noktalarının canlanmasını ve gelişmesini sağlayarak, çiçek ve meyve oluşumunu artırır. Bor 
karbonhidrat metabolizmasında ve taşınmasında, proteinlerin, pektinlerin (hücre duvarı) ve lipitlerin 
sentezinde görev alan bir elementtir. 
TOPCAL, bitkide vejetatif gelişimle üretkenlik arasında denge bütünlüğü sağlamak için özel olarak 
tasarlanarak formüle edilmiştir.

Uygulama Yapraktan

Biçimi Sıvı

çiçek burnu çürüklüğü, lahana ve marulda yaprak ucu yanıklığı, elmada acı çekirdek (çürüklük), 
havuçta çukur leke, kerevizde siyah çürüklük, üzümde rachis ve kirazda çatlama sorunlarını çözer. 

• Bitki yapraklarının harmonik ve yeknesak gelişmesini sağlar. Çiçek oluşumunu ve meyve 
tutumunu artırırken vejetatif büyümeyi hızlandırır. Bitki yapısını kuvvetlendirir ve meyve kalitesini 
artırır. Hastalık streslerine karşı direnç oluşturur. 
• TOPCAL uygun ilaç ile birlikte karıştırılarak kullanıldığında, sebzelerde fungal kaynaklı yaprak 
lekelerinin kontrolünde avantaj sağlar. TOPCAL uygulaması sonucu hücresel bazda klor ile 
düzenlenen ozmosis ve bitki bünyesinde artan kalsiyum miktarı ile patojenlerin neden olduğu 
hastalıkların şiddeti ters orantılıdır. Kısaca bitkide kalsiyum arttıkça hastalık şiddeti azalır. TOPCAL 
biber ve domatesin kızarmasında ve çilekte kalitenin artırılmasında çok iyi sonuç verir. 

• TOPCAL, kalsiyum noksanlığının bir sonucu olarak görülen, biber  ve domateste  Sonuçları

TOPCAL  Kalsiyum Klorür Çözeltisi
Yapraktan Uygulanabilen, Yüksek Safiyetli Kalsiyum Klorür
Milagro'ya Patentli Radikal Molekül Yapısı, Mükemmel Etkinlik
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt'lik plastik şişe

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Ambalaj

Notlar

Karışabilirlik       Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasallar hariç, pestisitlerle karıştırılarak 
kullanılabilir. PROMET Cu ve polisülfür içeren MILAGRO ürünleri (AGROFOL 650 ve AGROFOL 420s) 
ile karıştırılabilir. İlaç karışımlarında tanka önce TOPCAL konması tavsiye edilir. İçeriğinden emin 
olmadığınız pestisitlerle, mineral yağlarla ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız. 

MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON, POLYPHOS, ALBAMIN ve ACTIVA-ROOT ile karıştırmayınız.

Dikkat!

         TOPCAL’ın MIXAMIN, AMINOTON, METONIC veya AMINOFERT ile karıştırılması ürün 
etkinliğini maksimum düzeye ulaştırır. Bununla birlikte KODEFOL, NUTRIGOLD yahut NUTRISTAR 
Serilerinden herhangi biri ile yapılacak karışıma düşük oranda azot ilave edilmesi önemle tavsiye edilir.

Dikkat!

Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 

Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, 
Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, Lahana 
(Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, Karnabahar,  
Bağ, Fındık, Tütün, Süs Bitkileri ve Çiçekler

Yapraktan uygulama,

 Genel doz:

 200–300 ml/100lt suya

veya

200–300 ml/da 

Köklenmeden ve/veya vejetatif gelişim 
başlangıcından itibaren meyve olgunlaşana 
kadar tüm gelişim döneminde boyunca 
15-20 gün ara ile 3-4 defa tekrarlanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 
Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, 

Nektarin, Zeytin v.d.

Üretim sezonu boyunca 15-20 gün ara ile 
2-4 uygulama.    

Ispanak, Marul, Maydanoz v.d 4-5 yapraktan itibaren her 15 günde bir 
uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, 
Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut 

v.d.

Yapraktan:

100–200 ml/da
Yetiştirme sezonu boyunca 2-4 tekrarla 

uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) Yeşil 
Alan

Yapraktan:      

100-150 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla 

uygulanır.

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Suda Çözünür Kalsiyum oksit (CaO) 17.4 22.6

1360 3.5 ± 0.5
Suda Çözünür Bor (B) 0.1 0.13
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işlenmesi sonucunda üretilen sıvı bir gübredir. Kalsiyum kaynaklı noksanlıkları önler ve ortadan 
kaldırır. Hidroponik kültürler ve otsu-odunsu bitkiler için çok idealdir. 

FERTICAL kalsiyum klorür bazlı, safiyeti ve alınabilirliği çok yüksek bir gübredir. 

FERTICAL yüksek safiyetli, kaliteli hammaddenin ileri üretim teknolojisiyle  Özellikleri

Etkinliği
Kalsiyum bitki gelişimi için mutlak gerekli bir elementtir. İkincil bitki besin maddesi olarak bitkilerin 
yüksek miktarda ihtiyaç duyduğu kalsiyum, hücre duvarlarının seçici geçirgenliğinden, hücre 
uzamasından, bitki bünyesinde bulunan organik asitlerin düzenlenmesi fonksiyonundan ve 
sebzelerde de dokuların sağlamlığından sorumludur.
Apikal meristem dokularda yüksek oranda kalsiyuma ihtiyaç vardır. Sürgün uçları, kök uç noktalarının 
gelişimi için mutlak gerekli olan kalsiyum, büyüme noktalarının sert ve kırılgan bir yapıdan uzak 
olmasını sağlayarak hücre duvarlarının uzama, esneme ve genişlemesine imkan sağlar.
Kalsiyum, bitki hücrelerinden madde çıkışını kontrol eden elementtir ve bu yolla bitkileri don 
zararına karşı korur. Bitkilerde çeşitli enzimatik ve hormonal süreçlere katılır, enzim aktivitesini 
artırır. Bitki besin elementlerinin alımında gerçekleşen metabolik görevlere katılır, hücrelerde anyon-
katyon dengesini sağlar. Stomaların işlevselliğini kontrol eder. Bitkiyi kuraklık ve su stresine karşı 
dirençli kılar. Kuru, tuzlu, düşük sıcaklığa sahip, sıkışmış ve yüksek potasyum içerikli topraklarda 
kalsiyum bitkilerce düşük oranlarda absorbe edilir ve bu tür topraklarda yetişen kültivasyonda 
kalsiyum eksiklikleri gözlemlenir. Kalsiyum, meyvelerin kabuk yapısının dayanıklılığını artırarak raf 
ömrünü uzatır.
Klor, mangan ile birlikte fotosentezin ışık tepkimesi evresinde su moleküllerinin parçalanmasında 
görev alır. Bitki yapraklarında bulunan gözeneklerin açılıp kapanmasını sağlayan stoma hücrelerini 
ve dolaylı yoldan fotosentezi etkiler. Hücre zarından anyon ve katyon geçişini sağlayan ATPaz 
aktivasyonunu sağlar. Osmotik basıncı düzenler bitkiyi kurağa karşı dirençli kılar. Karbonhidrat 
metabolizmasında görevlidir.

Uygulama Yapraktan

Biçimi Sıvı

bitki gelişimi sağlar. Bitkide dengeli bir tepe/kök oranına imkân tanır.

• Kalsiyum, hücre duvarının sağlamlığından sorumlu elementtir. FERTICAL bitkiye kalsiyum tedarik 
ederek bitki direncini artırır.

• FERTICAL, bitkinin yaşamsal fonksiyonlarının sağlanması ve devamlığını mümkün kılar.

• Çiçek tutumundan, ilk meyve bağlamaya ve nihayet hasada kadar kalite, renk, tad, meyve iriliği 
gibi tüm kalite unsurlarını mükemmelen geliştirir. Ürünlerin nakliyeye dayanıklılığını ve depo-raf 
ömrünü uzatır.

• Köklenmeden başlayarak vejetatif gelişim sürecinin sonuna kadar sağlıklı Sonuçları

FERTICAL  Kalsiyum Klorür Çözeltisi

Yapraktan Uygulanabilen, Yüksek Safiyetli Kalsiyum
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 10 lt'lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Ambalaj

Notlar

Karışabilirlik      Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasallar hariç, çoğu tarım ilaçları veya 
pestisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. PROMET Cu ve polisülfür içeren MILAGRO ürünleri ile 
karıştırılabilir. İlaç karışımlarında tanka önce FERTICAL konması tavsiye edilir. İçeriğinden emin 
olmadığınız pestisitlerle, mineral yağlarla ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.                                                               

MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON, POLYPHOS, ALBAMIN ve ACTIVA-ROOT ile karıştırmayınız.

       FERTICAL’in MIXAMIN, AMINOTON, METONIC veya AMINOFERT ile karıştırılması ürün 
etkinliğini maksimum düzeye ulaştırır. Bununla birlikte KODEFOL ya da NUTRIGOLD Serilerinden 
herhangi biri ile yapılacak karışıma düşük oranda azot ilave edilmesi önemle tavsiye edilir.

Dikkat!

Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 

Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, 
Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, Lahana 
(Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, Karnabahar,  
Bağ, Fındık, Tütün, Süs Bitkileri ve Çiçekler

Topraktan                           
(Damlama/ Yağmurlama):                   

1–3 lt/da

Yapraktan uygulama genel 
doz: 200–300 ml/100lt suya

veya

200–300 ml/da 

Köklenmeden ve/veya vejetatif 
gelişim başlangıcından itibaren meyve 

olgunlaşana kadar tüm gelişim 
döneminde boyunca 15-20 gün ara 

ile 3-4 defa tekrarlanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 
Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, 

Nektarin, Zeytin v.d.
Üretim sezonu boyunca 15-20 gün 

ara ile 2-4 uygulama.    

Ispanak, Marul, Maydanoz v.d. 4-5 yapraktan itibaren her 15 günde 
bir uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, 
Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut 

v.d.

Topraktan                           
(Damlama/ Yağmurlama):                

1–2 lt/da

Yapraktan: 100–300 ml/da

Yetiştirme sezonu boyunca 2-4 
tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) Yeşil 
Alan Yapraktan: 100-300 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı 
şekilde yetiştirme sezonu boyunca 

1-2 tekrarla uygulanır.

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH

Suda Çözünür Kalsiyum oksit (CaO) 18.3 24.7 1350 3-6
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düşük tuzluluğa sahip sıvı bir gübre olup, yapraktan uygulamalar için ideal bir üründür.

NITROCALCIO, azot ve kalsiyumu dengeleyici biçimde içeren ve bu nedenle, 

NITROCALCIO kalsiyum ve azot içeren, yüksek safiyetli, klorsuz ve sülfatsızÖzellikleri

Etkinliği
meyvelerin kalitesini, ürünlerin nicelik seviyelerini ve büyümeyi artıran, çiçeklerin ve yaprakların 
iyileşmesini sağlayan aktivitesi yüksek bir üründür. Azot ve kalsiyumun bir arada olması, kalsiyum 
taşınımını ve bitki bünyesinde emilimini artırarak NITROCALCIO'ya etkin bir ürün kimliği kazandırır. 
NITROCALCIO sodyum, klor ve kükürt bileşikleri içermeyen, uygulamalarında tuzluluk oluşturmayan 
safiyeti yüksek bir üründür. Elmalarda görülen acı benek; domates, biber, patlıcan gibi sebzelerde 
görülen çiçek burnu çürüklüğü; lahana ve marulda yaprak ucu yanıklığı; kerevizde meyve içinin 
kararması; havuçta çukur leke; üzümde rachis ve kirazda çatlamalar şeklinde kendisini gösteren 
kalsiyum noksanlıklarının giderilmesinde oldukça başarılıdır.
Kalsiyum bitki gelişimi için çok önemli bir elementtir. Sebze ve meyve dokularının esnekliğinden, 
dayanıklılığından ve içeriğinden sorumludur. Doku geçirgenliğini iyileştirip, doku bölünmesi ve 
uzaması için gereklidir. Normal iletimi, diğer elementlerin tutunmasını ve bitki içerisindeki gücü 
sağlayarak organik asitlerin üretilmesini destekler ve alkali tuzların zararlı etkilerine karşı çıkar. 
Kalsiyumun bitkilerde, hücre duvarını güçlendirerek dayanıklılığı artırdığı bilinmektedir. Kalsiyum, 
pektinat senteziyle enzimatik bozulmaya karşı pektinleri daha dayanıklı hale getirmesi, daha 
küçük hücreler arası boşluklar oluşturması ve serbest amino asit konsantrasyonunda azalmaya 
neden olması sebebiyle patojenlerin girişini daha zor hale getirmektedir. Bu yüzden kalsiyum, 
hem hastalıklara karşı dayanıklılığı artırıcı hem de patojenlerin zararını azaltıcı etkiye sahiptir 
(Bergmann 1992). Azot bitkilerin tesisi, gelişimi, yetişmesi ve üretimi için temel bir elementtir. 
Nitrik halde köklerden emilir. DNA’nın, enzimlerin, protein maddelerinin, amino asitlerin, klorofilin 
sentezinde görevlidir.

Uygulama Yapraktan

Biçimi Sıvı

gelişime olanak sağlar. Bitkinin üretimsel düzeyini optimize ederek yukarı seviyelere çıkarır. 
Meyvenin kalitesini artırarak, patojen ve parazitik ataklara karşı mükemmel direnç için sağlam 
meyve kabuğu teşekkülü oluşturur. 
• Hasat sonrası depo-raf ömrünü artıran NITROCALCIO, kesme çiçek üretimi yapan üreticiler için 
nakliyeden kaynaklanan maddi kaybı ortadan kaldırmak üzere önemle tavsiye edilir. 
• NITROCALCIO apikal meristem dokuların hızla büyümesi ve bölünmesini sağlayarak, daha fazla 
yaprak, daha fazla tomurcuk ve daha fazla sayıda meyve teşekkülü oluşturur. Ayrıca üretim 
miktarını artırmanın yanı sıra yaprak-tomurcuk-meyve teşekküllerinin harmonik ve dengeli biçiminde 
gelişimine imkân tanır. Bitkinin büyüme sürecinde NUTRIGOLD, NUTRISTAR ve KODEFOL Serileri ile 
karıştırılarak tekrarlarla uygulanması önemle tavsiye edilir.

• NITROCALCIO, bitkiye kalsiyum ve azot tedarik eder ve bitkide hızlı vejetatif Sonuçları

NITROCALCIO        Kalsiyum Nitrat Çözeltisi

Yapraktan Uygulanabilen Yüksek Safiyetli Kalsiyum Nitrat
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            NITROCALCIO’nun MIXAMIN, AMINOTON, METONIC veya AMINOFERT ile karıştırılması 
ürün etkinliğini maksimum düzeye ulaştırır. Bununla birlikte KODEFOL ya da NUTRIGOLD Serilerinden 
herhangi biri ile yapılacak karışıma düşük oranda azot ilave edilmesi önemle tavsiye edilir.

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Ambalaj

Notlar

Karışabilirlik       Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasallar hariç, pestisitlerle karıştırılarak 
kullanılabilir. PROMET Cu ve polisülfür içeren MILAGRO ürünleri ile karıştırılabilir. İlaç karışımlarında 
tanka önce NITROCALCIO konması tavsiye edilir. İçeriğinden emin olmadığınız pestisitlerle, 
mineral yağlarla ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) 
testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.                                                               

MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON, POLYPHOS, ALBAMIN ve ACTIVA-ROOT ile karıştırmayınız.

Dikkat!

Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 
Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, 

Çilek, Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç, 
Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, 
Lahana (Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, 
Karnabahar,  Bağ, Fındık, Tütün, Süs 

Bitkileri ve Çiçekler

Yapraktan uygulama,
 Genel doz:

 200–300 ml/100lt suya
veya

200–300 ml/da 

Köklenmeden ve/veya vejetatif 
gelişim başlangıcından itibaren meyve 

olgunlaşana kadar tüm gelişim 
döneminde boyunca 15-20 gün ara ile 

3-4 defa tekrarlanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 
Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, 

Nektarin, Zeytin v.d.
Üretim sezonu boyunca 15-20 gün ara 

ile 2-4 uygulama.   

Ispanak, Marul, Maydanoz v.d. 4-5 yapraktan itibaren her 15 günde 
bir uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, 
Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut 

v.d.

Yapraktan:
200–300 ml/da

Yetiştirme sezonu boyunca 2-4 
tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) Yeşil 
Alan

Yapraktan: 
100-200 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı 
şekilde yetiştirme sezonu boyunca 1-2 

tekrarla uygulanır.

• 1 lt'lik plastik şişe • 6 lt'lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Toplam Azot (N) 8.0 11.2

1400 2.5 ± 0.5- Nitrat azotu 8.0 11.2
Suda Çözünür Kalsiyum oksit (CaO) 14.0 19.6
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MICROMIX

AGRUMIN TT
PROMET Cu
PROMET Zn
PRO Zn25
PRO Mn20
PRO B-Zn
PRO Mg
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için özel olarak formüle edilmiş yüksek çözünürlüğe sahip, klor içermeyen bir mikro element gübre 
kompleksidir. İçeriğinde bulunan 4. periyod metal katyonların EDTA ile, demirin EDTA + DTPA ile 
şelatlı olduğu MICROMIX’de formülasyon, özel katkı maddeleri ve vitamin B1 ile kuvvetlendirilmiştir.

MICROMIX,  içerdiği mikrobesin elementlerinin şelat özellikleri ve üstün üretim

MICROMIX, mikrobesin elementlerinin noksanlıklarını gidermek ve önlemek Özellikleri

Etkinliği
teknolojisi nedeniyle yaprak ve toprak uygulamaları için ideal ve organik tarım onaylı bir üründür. 
Yabancı bileşikler ve klor içermez. Düşük dozda yüksek etkinliğe sahiptir. Bitkilerde gözlemlenen 
mikrobesin noksanlıkları veya aynı nedenden meydana gelen dengesizlik hallerinde, ortaya çıkan 
sorunları önler ve onarır (göz atrofisi, kuruma, yaprak dökümü, bodurlaşma, kloroz, meyve koçanında 
mantarlaşma, yaprak ölümü vs.). Mikrobesin elementlerinden biri veya birkaçının noksanlığının zor 
teşhis edildiği durumlar için önemle tavsiye edilir. Noksanlığın ilk belirtileriyle birlikte uygulanmaya 
başlanır ve emareler yok olana kadar tekrarlanır. Besleme için uygulamaya, vejetatif gelişim 
başlangıcından itibaren başlanmalıdır. MICROMIX’ in içerdiği demir, EDTA ve DTPA ile çift şelatlıdır. 
EDTA ve DTPA’ nın etkinliğini belirleyen stabilite direnci pek çok faktörden etkilenir.
Örneğin, ilaçlama suyunun sertliği EDTA ve DTPA stabilitesini önemli derecede etkiler. DTPA, yumuşak 
ve sert sularda EDTA' ya göre daha stabildir. Toprakta ve sulama suyunda pH yükseldikçe EDTA 
stabilitesini hızla kaybetmektedir. DTPA şelatı foto-bozunmaya (güneş ışığı kaynaklı kızılötesi 
radyasyon, görünür ışık ve ultraviyole gibi foton ışıklarının moleküller arası bağları parçalaması 
durumu) EDTA' ya göre daha dirençlidir. 

Çift şelat ajanı ile MICROMIX, her türlü toprak koşullarında ve farklı iklimsel şartlarda en iyi sonuçları 
verir. İçerdiği özel katkı maddeleriyle bitkilerde kök gelişimine yardımcı olurken bazı fitohormonların 
bitki bünyesinde üretimini kolaylaştırır. Yaprak uygulamalarında, mikrobesin elementleri içeren 
gübrelerin etkinliğini azaltan foto-bozunma sürecinden etkilenmez.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

buna bağlı klorozları tamamen ortadan kaldırır. Bitkide klorofili artırarak fotosentezi geliştirir. 
• Mikrobesin elementlerinin bitki sağlığı, gelişimi, verimliliği ve ürün kalitesi üzerine olan etkileri 
dikkate alındığında MICROMIX, tüm bu faktörleri en iyi seviyeye getirir. 
• Özellikle vejetatif gelişimin başlangıcından itibaren kullanılması önemle tavsiye edilir. Tüm bitkiler 
için düşük dozajda mükemmel sonuçları garanti eder.
• İçerdiği özel katkı maddesiyle her türlü ortam için alınabilirliği çok yüksektir. Toprak ve 
yapraktan uygulamalarda çok iyi neticeler verir, çift şelat ajanı ile bitkinin demirden en iyi şekilde 
faydalanmasına imkân tanır.

• MICROMIX’in yüksek oranlı mükemmel bileşimi, mikrobesin noksanlıklarını ve Sonuçları

EDTA %90 stabil olduğu pH DTPA  %90 stabil olduğu pH

1˚dH = 10 mg CaO/lt
Yumuşak Suda (1˚dH) 7.3 8.0
Sert Suda (20˚dH) 6.7 7.4

Besin çözeltisi içindeki karışımında şelat stabilitesi 6.0 6.5
 

MICROMIX              Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Bor (B), Bakır (Cu Sülfat-EDTA), Demir (Fe Sülfat-EDTA), Demir (Fe Sülfat-DTPA), Mangan (Mn Sülfat-
EDTA), Molibden (Mo), Çinko (Zn Sülfat-EDTA) *Çift Şelat Ajanlı, Özel Katkılı Mikro Element Gübresi
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      PRO Mn20, AGROFOL 650 ile birlikte karıştırılarak uygulandığında meyvede 
mükemmelen renk verir. Ayrıca PRO Mn20 MIXAMIN, AMINOFERT, ALBAMIN, METONIC ve AMINOTON ile 
birlikte kullanıldığında mükemmel sonuçlar garanti eder.

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Notlar

Karışabilirlik        Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle, 
mineral yağlarla karıştırmayınız. İçeriğinden emin olmadığınız kimyasallar, bakır ve kalsiyum içeren 
ürünlerle karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde 
bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız. 
                                                  
MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON ve POLYPHOS ile karıştırmayınız.

Dikkat!

Ambalaj • 1 Kg'lık polietilen torba

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sebzeler (Domates, Biber, 
Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, 
Çilek, Fasulye, Bamya, Bezelye, 

Havuç, Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, 
Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), 
Kereviz, Brokoli, Karnabahar, 

Yeşil Sebzeler, Ispanak, Marul, 
Maydanoz v.d., Bağ, Fındık, Tütün

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
250–500 gr/da

Yapraktan uygulama
genel doz: 

100-250 gr/100lt suya

Topraktan sulama suyu ile birlikte 
verilir. Toprak ve yaprak uygulamaları 

vejetatif uyanmadan başlayarak 
hasada kadar tüm yetiştirme dönemi 
içinde 4-5 uygulama ile tekrarlanır. 
Hasada yakın dönemde minimum 2 

uygulama yapılmalıdır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, 
Erik, Muz, Ceviz, Kayısı, Fıstık, 
Vişne, Armut, Badem, Nektarin, 

Zeytin v.d.

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
300 gr-1 kg/da

Yapraktan uygulama genel doz:
100-150 gr/100 lt suya

Topraktan: bahar başında pestisitlerle 
birlikte sulama suyu veya gübre ile 
uygulayınız. Hasat sonrası uygulama 

tekrarı önerilir.
Yapraktan: çiçeklenme döneminin 
öncesinden başlayarak meyve 

olgunlaşma dönemine kadar 2-3 
uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, 
Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, 

Pamuk, Pancar, Nohut v.d.

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
250–500 gr/da

Yapraktan genel doz:
100-200 gr/da

Topraktan ve yapraktan yetiştirme 
sezonu boyunca 2-4 tekrarla 

uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.), 
Yeşil Alan

30-200 gr/da Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla 

uygulanır..
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 % w/w Çözünürlük 20oC g/l pH
Suda Çözünür Mangan (Mn) 20.0 450 - 550 3.0 ± 0.5
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olarak tasarlanmış, mikro kristal toz yapıda bir gübredir. Azot, potasyum, yüksek oranda 
magnezyum ve mikrobesin elementlerinin mükemmel bir karışımı olup, çok iyi sonuçlar verir.

AGRUMIN TT mikrobesin elementlerinin azot ve potasyum ile desteklendiği,

AGRUMIN TT makro ve mikro element noksanlıklarını gidermek için özelÖzellikleri

Etkinliği
safiyeti ve etkinliği çok yüksek bir gübredir. Mikrobesin elementlerinin yüksek oranlı katı-katı 
karışımı temeline dayanmakla birlikte, azot ve potasyum ile tamamlanan formülasyonuyla AGRUMIN 
TT, bitki ve meyve gelişimini teşvik ederek ürün verim ve kalitesine doğrudan hitap eder. Tüm bitki 
deseni için çok yönlü işlevselliğe sahiptir. Kullanıldığı sera, açık tarla bitkileri ve meyve bahçelerinde 
mikrobesin noksanlıklarına bağlı arazların giderilmesi ve önlenmesinde mükemmel sonuçlar verir. 
Özel olarak tasarlanmış bileşimi, narenciye bahçelerinde özellikle yapraktan uygulamalar için 
önemle tavsiye edilir. 
AGRUMIN TT içerdiği azot ile bitkinin özellikle yeşil aksam gelişimini olumlu yönde etkiler. Yaprak 
ve gövde sistemini kuvvetlendirir. Yeşil aksam gelişme periyodunu optimize eder. Böylece bitkiler 
zamanında çiçek açar ve olgunlaşır. 
Potasyumun varlığı meyvelerin olgunlaşmasını sağlayarak, rengini ve tadını artırır. Böylece meyve 
kalitesi ve pazar değeri yükselir. Klorofilin yapı taşı olan ve oluşumunu sağlayan magnezyum, 
fotosentezde oynadığı çok önemli rol ile bitkisel hayatın ve üretkenliğin devamlılığını sağlayan 
anahtar elementlerinden biridir. 
Yeni nesil içeriğe sahip AGRUMIN TT, tamamı EDTA ile şelatlanmış demiriyle daha yüksek 
çözünürlüğe ve etkinliğe sahiptir. Yüksek karışabilirliği ile sulu çözeltilerinde kullanım kolaylığı 
sağlar. Böylece gübre ve ilaç uygulama maliyet ve zahmetini en düşük seviyeye indirger. 

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

eksikliğine bağlı arazları önler ve ortadan kaldırır. Mikrobesin noksanlığı görülmeyen bitkilerde 
vejetatif gelişimi destekler, çiçeklenmeyi artırır ve kuvvetli çiçek yapısı için gereken enerjiyi tedarik 
eder. Ayrıca polen kalitesine doğrudan etki ederek meyve tutumunu artırır.
• Yüksek magnezyum içeriğiyle bitki bünyesinde klorofili artırır. Böylece fotosentez desteklenir 
ve bitkisel üretkenlik artar.
• Tüm bitkiler için yeşil aksam gelişiminin başlangıcından itibaren üretim sezonu boyunca kullanılır. 
İçerdiği organik şelat kompleksi sayesinde pek çok pestisit ve gübre ile kolayca karışır. Uygun 
dozu bitkiler için asla fitotoksik değildir.
• AGRUMIN TT’nin meyve ağaçlarında hasat sonrası kullanımı önemle tavsiye edilir. İçerdiği makro 
ve mikrobesin elementleri meyve gözlerini mükemmelen besler.
• Toprak ve yapraktan uygulamalarında mükemmel sonuçlar verir. Tüm yağmurlama ve damlama 
sistemlerinde rahatlıkla kullanılr.

• AGRUMIN TT’nin yüksek oranlı mükemmel bileşimi, mikrobesin elementlerininSonuçları

AGRUMIN TT              Harmanlanmış NK Gübresi 
13.0.5 + 6.8 MgO + ME *Makro ve Mikrobesin Elementlerinin Mükemmel Bileşimi
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Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, 
Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Fasulye, 

Bamya, Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, 
Lahana (Lahanagiller), Kereviz, 

Brokoli, Karnabahar, Yeşil Sebzeler, 
Ispanak, Marul, Maydanoz v.d., Bağ, 

Fındık, Tütün

Topraktan                        
(Damlama/Yağmurlama):                   

250–500 gr/da
Yapraktan uygulama genel doz:   

50–300 gr/100lt suya

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. Vejetatif 
uyanmadan başlayarak, meyve olgunlaşana kadar 
yapraktan ve topraktan gübreler ve pestisitlerle 
birlikte 2-4 uygulama yapılır. Besin noksanlık 
belirtileri görüldüğünde uygulamalar tekrarlanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, 
Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, 

Badem, Nektarin, Zeytin v.d.

Topraktan
(Damlama/Yağmurlama):              

200 gr–1 kg/da
Yapraktan uygulama

100-300 gr/100lt suya

Topraktan: Vejetatif uyanmadan başlayarak, 
meyve olgunlaşana kadar 2-4 uygulama yapılır. 
Besin noksanlık belirtileri görüldüğünde uygulama 

tekrarlanır.
Yapraktan: Dönem başından sonuna kadar, 

yetiştirme sezonu boyunca 2-4 uygulama yapılır.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, 
Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, 
Pamuk, Pancar, Nohut v.d., Tahıllar 
(Buğday, Arpa, Yulaf v.d.), Yeşil 

Alan

Topraktan                            
(Damlama/Yağmurlama):                                 

200 gr–1 kg/da
 Yapraktan uygulama                         
50–250 gr/100lt suya                  
veya 50–250 gr/da

Topraktan: Vejetasyon-yetiştirme dönemi 
içerisinde topraktan uygulanır.

Yapraktan: Pestisitlerle birlikte ve/veya ilaç ve 
gübre karışımları ile birlikte yetiştirme sezonu 

içerisinde uygulanır.

Süs Bitkileri ve Çiçekler Damlamadan 250–500 gr/da 
Yapraktan 150-300 gr/100lt suya

Doğrudan torfa, yapraktan ve topraktan 
gübrelerle birlikte üretim sezonu boyunca aralıkla 

3-4 uygulama

                 AGRUMIN TT, AGROFOL 650 ile karıştırılarak uygulandığında meyveye renk verir. 
Ayrıca MIXAMIN, AMINOFERT, ALBAMIN, METONIC ve AMINOTON ile birlikte kullanıldığında en iyi 
sonuçları garanti eder. KODEFOL, NUTRIGOLD ve NUTRISTAR Serileri ile karışımı önemle tavsiye edilir.

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Notlar

Karışabilirlik                       Güçlü alkali veya asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. 
Fosfor, polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

Ambalaj • 1 Kg'lık polietilen torba • 2 Kg'lık polietilen torba

  % w/w pH sol. 1% Çözünürlük 20OC g/l 

Toplam Azot (N) 13.0

5.5 ± 0.5 300 - 320

    - Nitrat azotu 1.2
    - Üre azotu 11.8
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) 5.0
Suda Çözünür Magnezyum oksit (MgO) 6.8
Suda Çözünür Bor (B) 0.3
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA Şelatlı 2.0
Suda Çözünür Mangan (Mn) 4.0
Suda Çözünür Çinko (Zn) 3.0
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bakır gereksinimini mükemmelen karşılayan ve bakır noksanlığının neden olduğu fizyolojik sorunları 
kolayca ortadan kaldıran çok etkili bir üründür. Küçük iyon çapına sahip bakır, taşıyıcı içerikle 
desteklenmiş olup, bitki tarafından hızla absorbe edilir ve yüksek etkinlik gösterir. 

Bakır, enzimlerle ilgili pek çok reaksiyonda (oksidasyon), klorofil sentezinde,

PROMET Cu sahip olduğu küçük iyon çaplı molekül yapısıyla, bitkilerin Özellikleri

Etkinliği
protein ve karbonhidrat senteziyle doku cidarlarında lignin üretilmesinde ve dane üretiminde 
görevlidir. Bitkiler kökleri vasıtasıyla bakırı, Cu+2 iyonu ve Cu-kileytler şeklinde alır. Bitki bünyesindeki 
bakır konsantrasyonu, aktif yolla alındığı miktara ve çinko alımına bağlıdır. Pek çok bitkinin ksilem 
özsuyunda anyonik kompleks halinde bulunan bakır, bakır-organik kompleksler şeklinde taşınır. 
PROMET Cu küçük iyon çaplı molekül yapısı ve taşıyıcı içerikle destekli özel bileşimiyle bitkide 
sistematik ve translaminar özellik gösterir. Sağlıklı büyüyen, güçlü ve dengeli bitki gelişimine 
olanak sağlar.
PROMET Cu'nun bitki besleme özelliği bazı metabolik olayları optimize eder. Bunlar; fotosentez 
sürekliliğinin sağlanması, enzim aktivitelerinin artırılması, klorofil oluşumunun desteklenmesi, 
bakırın karakteristik olarak çeşitli indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlarında görev alması ve bu 
redoks tepkimelerinin düzenlenmesi, bitki bünyesinde protein kullanımının ayarlanması ve protein 
oluşumunun desteklenmesi, bitkide solunumun düzenlenmesi ve desteklenmesi, bitkilerde A 
vitaminin sentezlenmesi, bitki hücre duvarında lignin oluşumunda görev alması olarak sıralanabilir.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

sistemik ve translaminar etkinlik gösterir. Adına yaprak kutikulası denen; yaprağı korumakla 
görevli, su geçirmez özelliğe sahip mumsu dokunun üzerine mükemmelen yayılır. Böylece yaprak 
yüzeylerindeki gözeneklerden içeriye geçişi kolaylaşır. Taşıyıcı içerikle destekli moleküler yapı, bitki 
dokularında geçirgenliği artırarak bakırın bitkinin her noktasına kolayca ulaşmasını sağlar. 
PROMET Cu yaprak uygulamalarında hızlı ve yüksek etkinliği ile çok iyi sonuçlar verir. Yaprak 
yüzeyi kuruyana kadar dokulara mükemmelen nüfuz eder. Bu aşamadan sonra yağmur yağsa bile 
yıkanmaz ve etkinliği azalmaz. Bakır, bitki bünyesinde en çok gereksinim duyulan dokulara iletilir. 
İşte bu nedenle PROMET Cu, BİYOLOJİK ETKİN bir üründür.  
PROMET Cu bitkileri olumsuz çevresel koşullara ve hastalık streslerine karşı dirençli kılar.
PROMET Cu'nun KALEX ve KALEX Zn ile karıştırılarak uygulanması önemle tavsiye edilir. Açık tarla 
veya sera sebzeleri için dikimden önce fide bandırma uygulaması ve yetiştirme sezonu boyunca 
21-30 gün aralıklarla kullanılması dengeli büyüyen, sağlıklı ve güçlü bitki yapısı olanak sağlar.
PROMET Cu'nun KALEX ve KALEX Zn ile karışımı, meyve ağaçlarında teknik olarak yeni geliştirilen 
enjeksiyon metodu için idealdir ve çok başarılı sonuçlar verir. Tüm meyve ağaçları için, geç 
sonbahar ve erken ilkbahar bakır uygulamalarından hasada kadar tüm yetiştirme süresi içinde 
tekrarlarla kullanılabilir.

PROMET Cu, düşük dozda yüksek etkinlik gösterir. Özel bileşimi sayesindeSonuçları

PROMET Cu Bakır lı Gübre Çözeltisi Cu-Sülfat İçer ikli

*Küçük İyon Çaplı Moleküler Yapı. *Sağlıklı ve Güçlü Bitki Gelişimi. *Yüksek Besleyici Etkinlik
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Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 
(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, 
Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 
Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, 
Lahana (Lahanagiller), Kereviz, 
Brokoli, Karnabahar, Ispanak, 
Marul, Maydanoz v.d., Süs 

Bitkileri ve Çiçekler

Topraktan:                                 
250 ml-1 lt/da

Yapraktan uygulama,

Önleyici doz:                             
30-50 ml/100lt suya

Düzeltici doz:                                      
50-70 ml/100lt suya veya                      

50–70 ml/da

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. 
Vejetatif uyanmadan başlayarak, meyve 

olgunlaşana kadar yapraktan ve topraktan 
21-30 gün ara ile uygulamalar yapılır. İlk 

emarelerle birlikte önleyici dozda 7-10 gün 
aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, 
Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, 
Armut, Badem, Nektarin, Zeytin 

v.d., Bağ, Fındık, Tütün

Topraktan:                                                  
750 ml-1 lt/da

Yapraktan                                                                                        
Genel doz:                                                                         

50-80 ml/100 lt suya

Topraktan: Vejetatif uyanmadan 
başlayarak, meyve olgunlaşana kadar 

30-45 gün ara ile uygulamalar tekrarlanır.                         
Yapraktan: Dönem başından sonuna kadar, 
yetiştirme sezonu boyunca 2-4 uygulama 

yapılır.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Mısır, Patates, 
Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, 

Pamuk, Pancar, Nohut v.d., 
Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.), 

Yeşil Alan

Topraktan:                                          
250 ml–1 lt/da

Yapraktan:

Önleyici doz: 30-50 ml/da

Düzeltici doz: 50-80 ml/da

Topraktan: Vejetasyon-yetiştirme dönemi 
içerisinde topraktan uygulanır.

 Yapraktan: Pestisitlerle birlikte ve/veya ilaç 
ve gübre karışımları ile birlikte yetiştirme 

sezonu içerisinde uygulanır.

        PROMET Cu, KALEX veya KALEX Zn ile karıştırıldığında mükemmel sonuçlar 
verir. Bu karışımın fide bandırma için uygulanması önemle tavsiye edilir. Sağlıklı, güçlü ve 
verim kayıpsız yetiştiricilik için bu karışımı 21-30 günlük periyotlarla tekrarlayarak uygulayınız.    

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. 
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Doğrudan  vücut temasından kaçınınız.

Notlar

Karışabilirlik            Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla 
karıştırmayınız. Polisülfür ve kalsiyum içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

Ambalaj • 0.5 lt'lik plastik şişe • 1 lt'lik plastik şişe

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Suda Çözünür Bakır (Cu) 6.5 8.0 1230 2.5 ± 0.5
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ihtiyacını karşılayan, çinko noksanlığında bitkide meydana gelen fizyolojik sorunları gideren ve 
önleyen aynı zamanda birçok enzim sisteminin çalışmasını sağlayan sıvı bir gübredir. 

Çinko bitkilerin gelişimi için mutlak gerekli bir element olup, klorofil sentezinde 

PROMET Zn sahip olduğu küçük iyon çaplı molekül yapısıyla, bitkinin çinko Özellikleri

Etkinliği
karbonhidrat ve protein metabolizmasında, bir çok enzim sisteminin düzgün işlenmesinde DNA ve 
RNA sentezinde görevlidir. Ayrıca büyüme hormonu olan indolasetik asitin bitki bünyesinde üretimi 
için gereklidir. Çinko çoğu toprakta düşük seviyelerde bulunmakta olup, özellikle kireç miktarı 
ve pH’sı yüksek olan topraklarda, yıkanmış asitli topraklarda ve aynı zamanda organik madde 
yönünden zengin topraklarda noksanlığı çok sık görülmektedir. Fazla miktarda fosforlu gübreleme 
yapmanın bitkide metabolik bozukluk yaratarak, çinkonun fizyolojik yarayışlılığını etkilemekte ve 
bu yüzden çinko noksanlığına sebep olduğu bilinmektedir. Aşırı hümik asit kullanımının toprakta 
yarayışlı çinkoyu bitkilerin yararlanamayacağı komplekslere dönüştürdüğünü gösteren çalışmalar 
da mevcuttur. Bunun yanı sıra soğuk hava ve kuru koşullar da çinko yarayışlılığını olumsuz 
etkilemektedir. Bu gibi noksanlıklar sonucunda yapraklarda damarlar arasında kloroz meydana 
gelmekte ve yaprak oluşumu olumsuz etkilenmektedir. Meyve ağaçlarının sürgün uçlarında 
rozet teşekkül etmekte, bazı tomurcuklar açılmadan kalmakta ve bu yüzden tomurcuk sayısı 
azalmaktadır. Sürgünler ölmekte ve yapraklar erken dökülmektedir. 
Bu gibi hallerde bitkiye PROMET Zn uygulamasıyla çinko asimilasyonu ve bitkilerin dokularına 
kolayca iletilmesi sağlanmakta hızlı ve çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. PROMET Zn çinko 
eksikliğinden dolayı oluşan fizyolojik sorunları ortadan kaldırır. Meyve ve yaprakların kendi rengini 
almasını, tomurcuk sayısının artışını, boğumların ve yaprakların en mükemmel şekilde yayılımını 
sağlar.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

özel destekli içeriği ile düşük dozda yüksek etkinlik gösterir. Karakteristik bu özellikler sayesinde 
PROMET Zn sistemik ve translaminar etkinliğe sahiptir. Yaprak kutikulasının üzerine mükemmelen 
yayılan çinko, stomalardan daha kolay giriş yapar, özel taşıyıcı içerik sayesinde bitki dokularında 
hızla taşınır. Sonuç olarak ihtiyaç duyulan dokulara, dane ve meyveye kolayca iletilir. 
• Sistemik ve translaminar etki bitki, bünyesinde çinkonun en çok gerek duyulduğu dokulara 
iletilmesini sağlar. İşte bu nedenle PROMET Zn, BİYOLOJİK ETKİN bir üründür.
• PROMET Zn uygulaması sonucunda yapraklarda büyüme sağlanır. Bitki dokularında ve boğum 
aralarında optimum gelişim elde edilir.
• Soğuk havalarda yavaşlayan bitki gelişimi yeniden tetiklenir.
• Yaprak ve meyve renginde artış sağlanır.
• PROMET Zn tohum kaplama için çok ideal bir üründür.

• PROMET Zn küçük iyon çaplı molekül yapısı ve bitkide taşınmayı kolaylaştıranSonuçları

PROMET Zn Çinkolu Gübre Çözeltisi Zn-Sülfat İçer ikli

*Küçük İyon Çaplı Moleküler Yapı. *Sağlıklı ve Güçlü Bitki Gelişimi. *Yüksek Besleyici Etkinlik
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Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 
(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, 
Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 
Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, 
Lahana (Lahanagiller), Kereviz, 
Brokoli, Karnabahar, Ispanak, 
Marul, Maydanoz v.d., Süs 

Bitkileri ve Çiçekler

Topraktan:                    
500 ml-1 lt/da

Yapraktan uygulama, 
Genel doz:                

150-250 ml/100lt suya                                    
veya                          

150-250 ml/da

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. 
Çiçeklenme başlangıcından başlayarak, meyve 
olgunlaşana kadar yapraktan ve topraktan 
3-4 uygulama yapılır. İlk emarelerle birlikte  
7-10 gün aralıkla  2-3 uygulama yapılır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, 
Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, 
Armut, Badem, Nektarin, Zeytin 

v.d., Bağ, Fındık, Tütün

Topraktan:                   
750 ml-1 lt/da

Yapraktan uygulama,                     
Genel doz:                

150-250 ml/100 lt suya

Topraktan: Vejetatif uyanmadan başlayarak, 
meyve olgunlaşana kadar 30-45 gün ara ile 

uygulamalar tekrarlanır. 

Yapraktan: Dönem başından sonuna kadar, 
yetiştirme sezonu boyunca 2-4 uygulama 

yapılır. Hasat sonu tekrarlanır.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Mısır, Patates, 
Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, 

Pamuk,  Pancar, Nohut v.d.

Topraktan:                                   
250 ml-1 lt/da

Yapraktan:                               
100-250 ml/da

Vejetasyon dönemi içerisinde topraktan ve 
yapraktan 2-4 tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.), 
Yeşil Alan

Yapraktan:                        
100-250 ml/da

Pestisitlerle ve/veya ilaç ve gübre karışımları 
ile birlikte yetiştirme sezonu içerisinde 1-3 

tekrarla uygulanır.

           PROMET Zn'nin MIXAMIN, AMINOTON, METONIC veya AMINOFERT ile karıştırılması 
ürün etkinliğini maksimum düzeye ulaştırır. Bununla birlikte KODEFOL, NUTRIGOLD, NUTRISTAR Gübre 
Serileri ile bire bir karışımı mümkün olup, etkinlik bakımından bu karışım önemle tavsiye edilir.

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. 
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Doğrudan vücut temasından kaçınınız.

Notlar

Karışabilirlik      Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla 
karıştırmayınız. Polisülfür ve kalsiyum içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

Ambalaj • 1 lt'lik plastik şişe

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Suda Çözünür Çinko (Zn) 8.0 10.2 1280 2.5 ± 0.5
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çinko gübresidir. Çinkoya bağlı noksanlıkları her türlü olumsuz koşulda yüksek alınabilirliği sayesinde 
önleyip giderebilen, toprak ve yaprak uygulamaları için oldukça ideal bir üründür.

Toprakta çinko yarayışlılığını ve alınabilirliğini etkileyen pek çok faktör 

PRO Zn25 karışabilirliği ve çözünürlüğü yüksek, fitotoksik olmayan bir Özellikleri

Etkinliği
bitkilerde çinko noksanlıklarına sebep olur. Örneğin, organik madde düzeyinin artışı, çinko yarayışlılığını 
azaltır. Çinko yarayışlılığı, toprak pH’sı, diğer elementlerle interaksiyonu, iklimsel faktörler, toprak 
bünyesi ve oksidasyon-redüksiyon olayları tarafından etkilenir. Çiftlik gübrelemesinin yoğun 
yapıldığı bölgelerde bitkilerde çinko noksanlıkları görülür. Yoğun uygulamalar sonrasında, hümik 
asit ile çinko çözünürlüğü düşük kompleksler oluşturduğundan alınabilirliği azalır (Aydın ve ark., 
1998). Toprak sıcaklığının ve neminin yüksek olduğu topraklarda çinko yarayışlılığı yüksektir. Düşük 
sıcaklık ve azalan nem çinko alınabilirliğini düşürür.
PRO Zn25, karboksilik grup organik asitlerle destekli, çözünürlüğü ve alınabilirliği çok yüksek 
bir çinko gübresidir. Karboksilik grup organik asitler, bitki bünyesinde çinkonun taşınmasını 
kolaylaştırdığı gibi rizosfer bölgesinde pH ayarlaması yaparak çinko yarayışlılığını artırır. 

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

karbonhidrat sentezi desteklenir, fotosentez ve solunum düzenlenir. Böylece bitki gelişiminde ve 
meyve büyümesinde artış sağlanır.
• Bitkilerde çiçeklenme ile ilgili sorunları çözer. PRO Zn25, bitkiyi daha sağlıklı ve dirençli hale 
getirir. Hücre duvarının seçici geçirgenliğini düzenler. Böylece bitki bünyesinde su ve gıda alımını 
kontrol eden faktörün stabilitesini sağlar.
• Bitki gelişiminden sorumlu oksinlerin (IAA) üretimi için gerekli olan, RNA ve DNA sentezi için 
anahtar vazifesi gören çinkoyu tedarik eder. Bitki bünyesindeki pek çok aktivatörün aktifleştirilmesi 
için görevli olan ve pek çok enzimin bünyesinde bulunan çinko, triptofan sentezi için de gerekli 
bir elementtir. Triptofan bazı proteinlerin bir bileşenidir.
• PRO Zn25'in karboksilik grup organik asitlerle destekli içeriği, çinkonun alımı ve yarayışlılığını 
artırır. Bununla birlikte karboksilik grup organik asitler;
Bitki bünyesinde kalsiyum kristallerinin boyutunun düzenlenmesine yardımcı olur. Fosfofruktokinaz 
enzimini inhibe ederek Glukoliz’i (glukoz yıkımını) düzenler. Glukoz’un piruvik asite (pruvat) yıkım 
işleminde serbest enerji bileşikleri ATP ve NADH oluşturmak için kullanılır. Bunun anlamı, karboksilik 
grup organik asitler bitki bünyesinde enerji oluşumuna katkıda bulunmakta ve bu prosesi katalize 
etmektedir. Ayrıca, besinlerin bitkiye geçişlerini artırır. Karboksilik grup organik asitlerin toplam iyon 
değişim kapasitesi oldukça yüksektir. pH değişimi ile bozunma problemi olmadığı gibi toprakta 
mikrobiyal faaliyete hiçbir zarar vermez ve bilakis destekler. Sert sulama veya ilaçlama sularının 
yumuşamasına imkân sağlar. Mikrobik faaliyet ve pH kaynaklı stabilite sorunları yoktur.

• PRO Zn25 uygulaması sonucunda bitki bünyesinde protein, şeker veSonuçları

PRO Zn25        Çinko Tuzu - Çinko Sülfat İçer ikli

Katkılı İçeriği ile Alınabilirliği ve Çözünürlüğü Yüksek Çinko Gübresi
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Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sebzeler (Domates, Biber, 
Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, 
Çilek, Fasulye, Bamya, Bezelye, 

Havuç, Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, 
Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), 
Kereviz, Brokoli, Karnabahar, 

Yeşil Sebzeler, Ispanak, Marul, 
Maydanoz v.d., Bağ, Fındık, Tütün

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
250–500 gr/da

Yapraktan uygulama
genel doz: 

100-250 gr/100lt suya

Topraktan sulama suyu ile birlikte 
verilir. Toprak ve yaprak uygulamaları 

vejetatif uyanmadan başlayarak 
hasada kadar tüm yetiştirme dönemi 
içinde 4-5 uygulama ile tekrarlanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, 
Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, 
Armut, Badem, Nektarin, Zeytin 

v.d.

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
300 gr-1 kg/da

Yapraktan uygulama genel doz:
100-150 gr/100 lt suya

Topraktan: bahar başında pestisitlerle 
birlikte sulama suyu veya gübre ile 
uygulayınız. Hasat sonrası uygulama 

tekrarı önerilir.
Yapraktan: çiçeklenme döneminin 
öncesinden başlayarak meyve 

olgunlaşma dönemine kadar 2-3 
uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, 
Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, 

Pamuk, Pancar, Nohut v.d.

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
250–500 gr/da

Yapraktan genel doz:
100-200 gr/da

Topraktan ve yapraktan yetiştirme 
sezonu boyunca 2-4 tekrarla 

uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.), 
Yeşil Alan

30-200 gr/da Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla 

uygulanır..

       PRO Zn25 MIXAMIN, AMINOFERT, ALBAMIN, METONIC ve AMINOTON ile birlikte 
kullanıldığında mükemmel sonuçlar garanti eder.

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C 
ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin 
ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Notlar

Karışabilirlik         Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle, 
mineral yağlarla karıştırmayınız. İçeriğinden emin olmadığınız kimyasallar, bakır ve kalsiyum içeren 
ürünlerle karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde 
bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

Ambalaj • 1 Kg'lık polietilen torba

 % w/w Çözünürlük 20˚C g/l pH

Suda Çözünür Çinko (Zn) 25.0 450 - 550 3.0 ± 0.5
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gübresidir. Mangan noksanlıklarını her türlü olumsuz koşulda yüksek alınabilirliği sayesinde önleyip 
giderebilen, toprak ve yaprak uygulamaları için oldukça ideal bir üründür.

Organik maddenin bileşiminde de yer alan mangan, toprakta değişebilir, 

PRO Mn20 karışabilirliği ve çözünürlüğü yüksek, fitotoksik olmayan bir manganÖzellikleri

Etkinliği
suda çözünebilir, organik bağlı halde ve çeşitli oksit formlarda bulunur. Toprak pH’sı yükseldikçe 
mangan okside olur ve yarayışsız hale geçer. pH düşürülürse, +2 değerlikli mangana dönüşür ve 
yarayışlılığı artar. Bu süreç devamlı olursa toksik düzeylere ulaşır. Mangan yarayışlılığını etkileyen 
en önemli besin dengesi demir-mangan arasındadır. Demir mangandan yüksek olursa bitkiler 
mangan noksanlıkları gösterir. Oysa mangan demirden fazlaysa böyle bir durum oluşmaz. Maas 
ve ark. 1969, mangan alımının magnezyum tarafından engellendiğini bildirmişlerdir. Ayrıca mangan 
fosfor, çinko ve molibden ile antagonisttir. Soğuk ve nemli havalarda bitkilerin mangan alımı 
zorlaşır. Kuru ve sıcak havalarda alınabilirliği yükselir. Aşırı yağış alan yerlerde Mn+2 formda özellikle 
kaba bünyeli topraklardan yıkanarak kayba uğrar. Toprakta su doygunluğunun artışıyla mangan, 
+2 değerliğe indirgenir ve yarayışlığı artar. Yükseltgen koşullarda ise mangan yarayışlılığı azalır.
Bitkide mangan, %99’luk oranla ksilem özsuyunda ve yok denecek kadar az miktarda floem 
dokularda taşınır ve tercihen meristematik dokulara gönderilir. 
PRO Mn20 karboksilik grup organik asitler içeren, alınabilirliği ve çözünürlüğü yüksek bir mangan 
gübresidir. İçerdiği manganı, bitkide fizyolojik ve metabolik pek çok faaliyetten sorumludur.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

gelir. Bitkide ve meyvede daha güzel renk, pazar değeri yüksek, kaliteli meyve elde edilir. Mangan 
bitkilerde karbonhidrat metabolizması, oksidatif fosforlaştırma gibi metabolik faaliyetleri düzenler.  
Yaşamsal önemi olan pek çok enzimi aktif hale getirir. ATP ile enzim kompleksleri arasında 
köprüler kurar. Protein ve askorbik asit sentezi sağlanır. Klorofil oluşumunu destekler. 
• PRO Mn20 bitkileri dona karşı daha dirençli hale getirir. Bitkilere sağladığı mangan desteği ile 
çeşitli oksidasyon ve redüksiyon (yükseltgenme-indirgenme) tepkimeleri gerçekleşir. İndol asetik 
asit (auxin) oksidazları etkin kılınır ve IAA’nın oksidasyonu desteklenir.
• PRO Mn20'nin içeriğinde bulunan karboksilik grup organik asitler, mangan alımı ve yarayışlılığını 
artırmanın yanı sıra, bitki bünyesinde kalsiyum kristallerinin boyutunun düzenlenmesine yardımcı 
olur. Fosfofruktokinaz enzimini inhibe ederek Glukoliz’i (glukoz yıkımını) düzenler. Glukoz’un piruvik 
asite (pruvat) yıkım işleminde serbest enerji bileşikleri ATP ve NADH oluşturmak için kullanılır. 
Böylece karboksilik grup organik asitler bitki bünyesinde enerji oluşumuna katkıda bulunmakta ve 
bu prosesi katalize etmektedir. Karboksilik grup organik asitlerin toplam iyon değişim kapasitesi 
oldukça yüksektir. pH değişimi ile bozunma problemi olmadığı gibi toprakta mikrobiyal faaliyete 
hiçbir zarar vermez ve bilakis destekler. Sert sulama veya ilaçlama sularının yumuşamasına imkân 
sağlar. Mikrobik faaliyet ve pH kaynaklı stabilite sorunları yoktur.

• PRO Mn20 kullanıldığında, bitkilerde tüm yaşamsal faaliyet daha aktif haleSonuçları

PRO Mn20  Mangan Tuzu - Mangan Sülfat İçer ikli

Katkılı İçeriği ile Alınabilirliği ve Çözünürlüğü Yüksek Mangan Gübresi



www.tektar.com.tr

      PRO Mn20, AGROFOL 650 ile birlikte karıştırılarak uygulandığında meyvede 
mükemmelen renk verir. Ayrıca PRO Mn20 MIXAMIN, AMINOFERT, ALBAMIN, METONIC ve AMINOTON ile 
birlikte kullanıldığında mükemmel sonuçlar garanti eder.

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C 
ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin 
ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Notlar

Karışabilirlik        Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle, 
mineral yağlarla karıştırmayınız. İçeriğinden emin olmadığınız kimyasallar, bakır ve kalsiyum içeren 
ürünlerle karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde 
bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız. 
                                                  
MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON ve POLYPHOS ile karıştırmayınız.

Dikkat!

Ambalaj • 1 Kg'lık polietilen torba

 % w/w Çözünürlük 20oC g/l pH
Suda Çözünür Mangan (Mn) 20.0 450 - 550 3.0 ± 0.5

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sebzeler (Domates, Biber, 
Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, 
Çilek, Fasulye, Bamya, Bezelye, 

Havuç, Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, 
Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), 
Kereviz, Brokoli, Karnabahar, 

Yeşil Sebzeler, Ispanak, Marul, 
Maydanoz v.d., Bağ, Fındık, Tütün

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
250–500 gr/da

Yapraktan uygulama
genel doz: 

100-250 gr/100lt suya

Topraktan sulama suyu ile birlikte 
verilir. Toprak ve yaprak uygulamaları 

vejetatif uyanmadan başlayarak 
hasada kadar tüm yetiştirme dönemi 
içinde 4-5 uygulama ile tekrarlanır. 
Hasada yakın dönemde minimum 2 

uygulama yapılmalıdır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, 
Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, 
Armut, Badem, Nektarin, Zeytin 

v.d.

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
300 gr-1 kg/da

Yapraktan uygulama genel doz:
100-150 gr/100 lt suya

Topraktan: bahar başında pestisitlerle 
birlikte sulama suyu veya gübre ile 
uygulayınız. Hasat sonrası uygulama 

tekrarı önerilir.
Yapraktan: çiçeklenme döneminin 
öncesinden başlayarak meyve 

olgunlaşma dönemine kadar 2-3 
uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, 
Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, 

Pamuk, Pancar, Nohut v.d.

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
250–500 gr/da

Yapraktan genel doz:
100-200 gr/da

Topraktan ve yapraktan yetiştirme 
sezonu boyunca 2-4 tekrarla 

uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.), 
Yeşil Alan

30-200 gr/da Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla 

uygulanır..
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bor çinko gübresidir. Bor ve çinkoya bağlı noksanlıkları her türlü olumsuz iklim şartları altında 
yüksek alınabilirliği sayesinde önleyip giderebilir. Organik asitlerle destekli içeriğiyle yapraktan 
penetrasyonu çok yüksek olup topraktan uygulamalar için idealdir.

Pek çok besin elementinde olduğu gibi bor ve çinko yarayışlılığı toprak pH’sı, 

PRO B-Zn emilimi yüksek, fitotoksik olmayan, çoklu karışıma uygun Özellikleri

Etkinliği
iklim, toprak nemi, organik madde, diğer besin maddeleri ile interaksiyon ve mikrobiyal faaliyetten 
etkilenir. Bor, topraklarda çok yüksek konsantrasyonlarda bulunmayan bir besin elementidir. Bitki 
bünyesinde hareketliliği sınırlıdır ve pek çok bitki için immobil olarak kabul edilir. Ksilem iletim 
borularında iletilen bor bitkide daha çok tepe organlarında birikir.
Çinko bitkilerce eser miktarda ihtiyaç duyulan, Zn+2 iyonu ve kileyt biçiminde alınan bir besin 
elementidir. Tıpkı bor gibi bitkide hareketliliği sınırlıdır fakat bor elementine kıyasla daha hareketlidir. 
Yaprak gübresi olarak çinko uygulandığında bitkide genç yapraklar yaşlı yapraklara oranla çinkodan 
çok daha fazla fayda sağlar. Yaşlı yapraklarda çinko mobilitesi oldukça düşük seviyededir. 
PRO B-Zn, organik asitlerle destekli, çözünürlüğü ve alınabilirliği çok yüksek bir bor-çinko 
gübresidir. Organik asitler, bitki bünyesine alım ve taşınımı kolaylaştırdığı gibi rizosfer bölgesinde 
pH ayarlaması yaparak bor ve çinko yarayışlılığını artırır. 

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

destekler, fotosentez ve solunumu düzenler. Karbonhidrat ve şekerlerin taşınması, hücrelerin 
farklılaşması, olgunlaşması ve büyüme sağlanarak sağlıklı ve dirençli bitki gelişimi sağlar.
• Üretim süreci içinde ve hasat sonrasında tekerrür eden PRO B-Zn uygulaması periyodisiteyi en 
aza indirger.
• PRO B-Zn bitkide çiçeklenme ile ilgili sorunları çözer. Bor, kalsiyum ve fosfor alımını artırır. Hücre 
duvarının oluşumu, lignin ve membranların fonksiyonel özellikleri üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 
Çinko hücre duvarının seçici geçirgenliğini düzenler. Böylece bitki bünyesinde su ve gıda alımını 
kontrol eden faktörün stabilitesi sağlanır.
• Bitki gelişiminden sorumlu oksinlerin (IAA) üretimi için gerekli olan, RNA ve DNA sentezi için 
anahtar vazifesi gören çinkoyu tedarik eder. Nükleik asitlerin (RNA) sentezinde bor çok önemli bir 
role sahiptir. Noksanlığı protein sentezini olumsuz etkiler. Bitki bünyesindeki pek çok aktivatörün 
aktifleştirilmesi için görevli olan ve pek çok enzimin bünyesinde bulunan çinko ise triptofan 
sentezi için de gerekli bir elementtir. Triptofan bazı proteinlerin bir bileşenidir.
• PRO B-Zn içerdiği organik asitlerle yapraktan bor ve çinkonun bitkiye alımını kolaylaştırırken 
topraktan yarayışlılığını artırır. Bununla birlikte organik asitlerin toplam iyon değişim kapasitesi 
oldukça yüksektir. pH değişimi ile bozunma problemi olmadığı gibi toprakta mikrobiyal faaliyete 
hiçbir zarar vermez ve destekler. Sert sulama veya ilaçlama sularının yumuşamasına imkân sağlar. 
Mikrobiyolojik faaliyete bağlı bozunma ve pH kaynaklı stabilite sorunları yoktur.

• PRO B-Zn bitki bünyesinde protein, şeker ve karbonhidrat senteziniSonuçları

PRO B-Zn      B-Zn Mikro Bitki Besin Maddeler i Karışımı

Organik Asitlerle Destekli, Alınabilirliği Yüksek Bor - Çinko Gübresi
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Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Tahıllar (Hububat), 

Mısır, Patates, Şeker Pancarı, 
Pamuk, Çeltik, Ayçiçeği, vd. 

Soya, Y. Fıstığı

100 - 250 gr/da
Topraktan: tohumun çimlenmesini 

takiben 3 hafta içinde banda uygulanır.           
Yapraktan: Pestisitlerle birlikte çiçekten/

kardeşlenmeden önce uygulanır.

Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Muz, 
Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, 
Armut, Badem, Nektarin, vd.

Yapraktan: 100-150gr/100lt 
suya

Damlamadan: 300 gr - 1 
kg/da

Topraktan: bahar başında pestisitlerle birlikte 
sulama veya gübre ile uygulayınız. 

Yapraktan: 2-3; çiçeklenme öncesi ve petal 
dökülmesi sonrası tekrar uygulama Hasat 

sonrası tekrarı önemle tavsiye edilir.

Narenciye, Nar, Muşmula, Yeni 
Dünya

Yapraktan:
100-150 gr/100lt suya

Damlamadan:
300 gr - 1 kg/da

Topraktan: bahar başında pestisitlerle birlikte 
sulama veya gübre ile uygulayınız.   

Yapraktan: 2-4; ilkbahar ve sonbaharda 1, 
büyüme mevsimi boyunca 1-2 uygulama

Hasat sonrası tekrarı önemle tavsiye edilir.

Sebzeler (Domates,Biber, Patlıcan, 
Hıyar, Kavun, Karpuz, Fasulye, 
Çilek, Bamya, Bezelye, Havuç, 

Yeşil Sebzeler vd.)                                                                                   

30-200 gr/da Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla 

uygulanır..

Soğan, Lahana, Karnabahar 150 - 250 gr/da Topraktan: tohum çıkışını takiben banda. 
Yapraktan: pestisitlerle birlikte uygulanır.

Bağ 100 - 250 gr/da Çilkim öncesi ve meyve büyüme dönemi boyunca 
1-2, hasat sonu 1 uygulama

Kesme Çiçekler

Yapraktan: 150-
250 gr/100lt suya                       

Damlamadan: 250 - 500 
gr/da

Doğrudan torfa, yapraktan ve topraktan 
gübrelerle birlikte üretim sezonu boyunca 

aralıklarla 3 - 4 uygulama

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda 
depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş 
ışığına maruz bırakmayınız.

Karışabilirlik         Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle, mineral yağlarla 
karıştırmayınız. İçeriğinden emin olmadığınız kimyasallar, bakır ve kalsiyum içeren ürünlerle karıştırmadan önce ön 
karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

Ambalaj • 1 Kg'lık polietilen torba
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 % w/w Çözünürlük 20˚C g/l pH

Suda Çözünür Bor (B) 7.0
160 3.0 ± 0.5

Suda Çözünür Çinko (Zn) 14.0
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magnezyum gübresidir. Organik asitlerle destekli içeriğiyle, bitkide magnezyum noksanlığından 
kaynaklanan fiziksel düzensizlikleri tamamen ortadan kaldırabilen PRO Mg, toprak ve yaprak 
uygulamaları için oldukça ideal bir üründür. 

Magnezyum topraktan bitkilerce Mg+2 iyonu şeklinde alınır. Bitki bünyesinde

PRO Mg etkinliği ve emilimi yüksek, fitotoksik olmayan, çoklu karışıma uygun Özellikleri

Etkinliği
bulunan toplam Mg'un %10'luk miktarı olgun yapraklardaki klorofil moleküllerinde bağlı halde, 
%75'i bitki dokularında ribozom yapısı ve onun işlevinde, %15'i ise iyonik yapıda serbest ve Mg 
tarafından aktive edilen enzimlere bağlı halde bulunur.
Mg yaşlı yapraklardan genç yapraklara ve genç sürgün uçlarına kolayca taşınabilen floemde 
oldukça hareketli bir besin elementidir. Organik bileşiklerin taşınmasında rolü olan Mg bitkilerin 
depo organlarında ve tohumda daha fazla bulunur. 
Mg yetiştirme ortamında yetersiz olduğunda, bitki öncelikle Mg'u tanede biriktirir. Daha fazla  Mg 
sağlanırsa vejetatif kısımlarda biriktirilir. Bitkide Mg depolanmasında öncelik üreme organlarındadır.  
Mg hareketli bir besin elementi olduğundan noksanlığı halinde depolandığı organlardan diğer 
organlara tekrar taşınabilir.  

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

şeker pancarı, patates, hububat, kolza, domates, soğan ve havuç için yüksek öneme sahiptir. 
• PRO Mg uygulamasıyla, Mg noksanlığı durumunda ortaya çıkan; üzümde ara damarların kuruması, 
elma ağaçlarında sıcaklık stresi kaynaklı ileri düzeyde yaprak dökülmesi, tüm kültür bitkilerinde 
görülen klorozlar ve yaprak kurumaları gibi fiziksel düzensizlikler ortadan kalkar.
• Mg fotosentezde klorofil molekülünün merkez atomu olarak görev yapar (Papenbrock ve ark., 
2000). Bir çok enzimin bileşiminde kofaktör olarak bulunan Mg, pek çoğunun da aktivasyonunda 
görev alır.  PRO Mg, klorofil sentezi için hayati öneme sahip olan, fotosentezin hem ışık hem 
de karanlık safhalarında önemli görevleri bulunan magnezyumu katkılı içeriği ve yüksek aktivitesi 
sayesinde mükemmelen tedarik eder.
• PRO Mg uygulaması bitkinin yeşil aksamında (yapraklar, gözler ve küçük meyveler) gözle görülür 
net bir gelişime imkan sağlar. Parlak ve gelişmiş bir yeşil aksam ile daha fazla fotosentez yapan 
bitki daha üretken hale gelir.
• PRO Mg vejetatif gelişmenin desteklenmesi, vejetasyonda renk yoğunluğunun artırılması suretiyle 
yaprağı tüketilen sebzelerin ve bununla birlikte tat, koku ve parlaklığını artırmak suretiyle de elma 
başta olmak üzere, meyvelerin pazarlanabilirliğini artırır.
• PRO Mg mısır, pamuk ve tahıllarda gelişimi destekler ve ürün kaybını engeller.
• PRO Mg kökten uygulamalarında bitki kökünün uzamasını ve saçak kök oluşturmasını destekler, 
sap ve gövdenin kalınlaşmasına imkan sağlar.

• PRO Mg, magnezyum duyarlılığı yüksek; bağ, meyveler, narenciyeSonuçları

PRO Mg          Magnezyum Sülfat  
Organik Asitlerle Destekli, Alınabilirliği Yüksek Magnezyum Gübresi
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Karışabilirlik         Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle, 
mineral yağlarla karıştırmayınız. İçeriğinden emin olmadığınız kimyasallar, bakır ve kalsiyum içeren 
ürünlerle karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde 
bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

Ambalaj • 1 Kg'lık polietilen torba

 % w/w Çözünürlük 20˚C g/l pH

Suda Çözünür Magnezyum oksit (MgO) 16.0
140 3.0

Suda Çözünür Kükürt trioksit (SO3) 32.0

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sebzeler (Domates, Biber, 
Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, 
Çilek, Fasulye, Bamya, Bezelye, 

Havuç, Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, 
Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), 
Kereviz, Brokoli, Karnabahar, 

Yeşil Sebzeler, Ispanak, Marul, 
Maydanoz vd., Bağ, Fındık, Tütün Damlama - Yağmurlama:

500 gr – 1 kg /da

Yapraktan:
50-300 gr/100lt 

veya
50 - 300 gr/da

Topraktan sulama suyu ile birlikte 
verilir. Toprak ve yaprak uygulamaları 

vejetatif uyanmadan başlayarak 
hasada kadar tüm yetiştirme dönemi 
içinde 4-5 uygulama ile tekrarlanır. 
Hasada yakın dönemde minimum 2 

uygulama yapılmalıdır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, 
Erik, Muz, Ceviz, Kayısı, Fıstık, 
Vişne, Armut, Badem, Nektarin, 

Zeytin vd.

Topraktan: bahar başında pestisitlerle 
birlikte sulama suyu veya gübre ile 
uygulayınız. Hasat sonrası uygulama 

tekrarı önerilir.
Yapraktan: çiçeklenme döneminin 
öncesinden başlayarak meyve 

olgunlaşma dönemine kadar 2-3 
uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, 
Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, 

Pamuk, Pancar, Nohut vd.

Topraktan ve yapraktan yetiştirme 
sezonu boyunca 2-4 tekrarla 

uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf vd.), 
Yeşil Alan

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla 

uygulanır..

  PRO Mg, MIXAMIN, AMINOFERT, ALBAMIN, METONIC ve AMINOTON ile birlikte 
kullanıldığında mükemmel sonuçlar garanti eder.
Notlar
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bir magnezyum gübresidir. Magnezyum noksanlıklarını her türlü olumsuz koşulda önleyip giderebilen, 
toprak ve yaprak uygulamaları için oldukça ideal, efektif bir üründür.

Magnezyum içeriği yüksek ana materyalden oluşan topraklada  %1-2 oranında, 

PRO Mg katkılı içeriğiyle karışabilirliği ve alınabilirliği  yüksek, fitotoksik olmayanÖzellikleri

Etkinliği

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Mikro kristal toz

klorofil molekülünün merkez atomudur.
• ATP ve enerji metabolizmasında önemli rolü bulunan magnezyumla bitkide enerji aktarımı sağlanır.
Böylece PRO Mg bitkide organik asitlerin taşınmasından verimliğe kadar geniş bir spekturum için 
yüksek etkilidir.
• Bitkide pek çok enzimin aktive olmasının yanı sıre enzim bileşimlerinde bulunan magnezyumun 
tedariği için PRO Mg önemle tavsiye edilir.
• Fotosentezin ışık ve karanlık evrelerinde çok önemli role sahip olan magnezyumu yüksek oranda 
ve katkılı içeriği sayesinde yüksek oranda alınabilir halde bulunduran PRO Mg bitkisel verimlilğe hitap 
eder.
• Yüksek miktarda PRO Mg'nin kökten uygulanması kök meristem dokularının korunmasını sağlayarak  
asit karakterli topraklarda büyük bir problem olan alüminyum ve nikel fitotoksitesini azaltır. Bor 
ve mangan fitotoksitesine karşı bitkiyi koruduğu gibi bitki hücre membranlarında seçici geçirgenlik 
mekanizmasını sağlayan fosfolipidlerin biyosentezini sağlar.
PRO Mg, tüm bitkiler için özellikle de magnezyum duyarlılığı en yüksek olan bitkiler; bağlar, meyve 
bahçeleri, narenciye, şeker pancarı, patates, hububat, domates, soğan, havuç ve kolza için çok 
önemlidir, kullanımı önemle tavsiye edilir.. 

• PRO Mg kullanıldığında, klorofil ve dolayısyla üretkenlik artar.  Magnezyum,  Sonuçları

PRO Mg                                       Magnezyum Sülfat

Katkılı İçeriği ile Alınabilirliği ve Yüksek Magnezyum Gübresi

www.tektar.com.tr
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        PRO Mg MIXAMIN, AMINOFERT, ALBAMIN, METONIC ve AMINOTON ile birlikte 
kullanıldığında mükemmel sonuçlar garanti eder.

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C 
ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin 
ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Notlar

Karışabilirlik

Dikkat!

Ambalaj • 1 Kg'lık polietilen torba

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, 
Kavun, Karpuz, Fasulye, Çilek, Bamya, 

Bezelye, Havuç, Yeşil Sebzeler vd.), Kesme 
çiçekler

Damlama - 
Yağmurlama:

500 gr – 1 kg /da

Yapraktan:

50-300 gr/100lt 

veya

50 - 300 gr/da

Yapraktan: Pestisitlerle birlikte ve/
veya  ilaç ve gübre karışımları ile 

birlikte yetiştirme sezonu içerisinde 
uygulanır.

Topraktan: Vejetatif uyanmadan 
başlayarak, meyve olgunlaşana 

kadar 2-6 uygulama. Magnezyum 
noksanlık belirtileri gözlemlendiğinde 

uygulama tekrarlanır. 

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Muz, 
Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, 

Nektarin, Zeytin vd.

Açık Tarla Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Tahıllar 
(Hububat), 

Mısır, Patates, Şeker Pancarı, Pamuk, Çeltik, 
Ayçiçeği, Nohut, Soya, Y. Fıstığı, vd.

Soğan, Sarımsak, Lahana(Lahanagiller), Kereviz, 
Brokoli, Karnabahar, Yeşil Sebzeler, Marul, 

Maydanoz vd.

Bağ, Fındık, Tütün
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 % w/w Çözünürlük 
20˚C g/l pH

Suda Çözünür Magnezyum oksit (MgO) 16.0
140 3.0 ± 0.5

Suda Çözünür Kükürt trioksit (SO3) 32.0

SPESİFİKLER
STAYGREEN
ACTIVEFOL N
STIMCROP L

KALEX
KALEX Zn
ALBAMIN
METONIC
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• Eş zamanlı uyanan tomurcuklarla üniform ve kuvvetli çiçek yapısına olanak sağlar. 
• Bitki kök sisteminin gelişmesini destekler. Bitkinin maruz kaldığı olumsuz durumlarda (hastalık, 
nematod saldırıları veya hava-su dengesi iyi olmayan olumsuz yetiştirme ortamları) yeterince 
geliştiremediği kök sistemini geliştirir.
• Fidelerin nakliye ve şaşırtılma sonrası maruz kaldığı stres durumunun ortadan kalkmasına 
yardımcı olur.
• İçeridiği polyethylene glycolun hücresel bazda girdiği bir dizi reaksiyon sonucunda oluşturduğu 
bileşikler, fotosentezi ve protein sentezini artırır. Bunun bir sonucu olarak bitki; yüksek radyasyon, 
aşırı kurak, aşırı tuzlu veya don riskinden kaynaklanan olumsuz koşullar altında hayatta kalır ve 
metabolik faaliyetine devam eder.
• Aşırı kuraklık ve/veya tuzluluk durumları, don riski taşıyan düşük sıcaklık durumları, daha kuvvetli 
ve yeknesak çiçek açılması beklentisi ve transplantasyon sonrası stresin giderilmesi için dozaj 
tavsiyelerine uyunuz. 

• STAYGREEN, şelatlı iz element içeriğiyle  bitkide enzim aktivitesini artırır. Sonuçları

Alba Milagro'nun en yeni ve en özel ürünlerinden biri olan STAYGREEN, içerdiği ozmolitler ve 
polyethylene glycol ve bitkiye penetrasyonu artıran özel bileşimiyle, en zorlu koşullar altında 
bitkiyi ve bitkisel verimliliği aktif kılar.

STAYGREEN enzim aktivitesi, düşük ve yüksek sıcaklık koşullarında  

STAYGREEN, EDTA ile tam şelatlı bakır, çinko, mangan içeren  bir gübredir.Özellikleri

Etkinliği
içsel direncin artırılması, tomurcukların eş zamanlı ve üniform yapıda patlaması (uyanma), kuvvetli 
çiçek yapısı, kök sisteminin gelişimi ve fidelerin şaşırtılmasından sonra ortaya çıkan stres durumlarının 
ortadan kaldırılması için, Alba Milagro tarafından özel olarak üretilmiş yenilikçi bir üründür.  EDTA 
şelatlı bakır, çinko, manganın yanı sıra STAYGREEN polyethylene glycol, ozmolitler ve emilimi artıran 
özel bileşikleri içerir. Polyethylene oksitler hücre içinde önce ethylen oksitlere ve sonra amonyum 
ile birlikte ethanolamine dünüşür. Ethanolamin bitki hücrelerinin beslenme sürecinde görevlidir. 
Bununla birlikte, bitki için aminoasit kaynağı olup glycerophospholipidlere dönüşür. Phospholipidler, 
hücre membranında çift tabakalı lipid yapıyı oluşturur. Phosphatidylethanolamine bileşikleri hücre 
membran yapısını çok daha efektif hale getirerek fotosentezi ve protein sentezini artırır. Böylece 
güçlü bir bitki yapısı ortaya çıkar ve çok daha iyi işleyen hücre metabolizmasıyla bitki; güneşin 
neden olduğu ve zarar veren radyasyon etkisinden,  yüksek ve düşük sıcaklığa bağlı olarak 
ortaya çıkan metabolik zararlanmalardan korunur. STAYGREEN'in ozmolitleri yüksek tuzluluk veya 
don tehlikesi durumlarında bir sünger vazifesi görerek hücre içerisindeki suyun konsantrasyonunu 
artırır. Bitkinin su stresi yaşadığı durumlarda ise diethylene oksitler, birer osmolit olarak hareket 
eder ve oluşturdukları osmotik basınç, daha fazla suyun bitki bünyesine geçişini sağlar.  

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

STAYGREEN Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı 
Alba Milagro'nun Özel Ürünü
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Ambalaj • 1 lt'lik plastik şişe

Hedef Bitki Çeşidi Uygulama Tipi, Sayısı, Dozajı, Zamanı

Soğuk
 koşullar

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri, 
Tahıllar, Baklagiller, Endüstri 
Bitkileri, Çayır-Mera ve Yem 

Bitkileri, Meyve Ağaçları

Damlamadan ; 1. Uygulama 600-800 ml/da ; Don riskinden 1 hafta önce

Damlamadan ; 2. Uygulama 600-800 ml/da ; Don riskinden 3 gün önce

Yapraktan ; 1-2 Uygulama ; 600-900 ml/100 lt suya ; Dondan 3 gün önce

Yüksek
sıcaklık

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri, Tahıllar, 
Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır-

Mera ve Yem Bitkileri, Meyve Ağaçları

Damlamadan Her 7-10 günde

3-4 Uygulama

600-800 ml/da ; Bitki strese girmeden  önce ve 
stres altında 

Yapraktan 600-900 ml/100 lt suya ; Bitki strese girmeden 
önce ve stres altında 

Meyve ağaçları daha iyi tomurcuk açımı Yapraktan ; 1 Uygulama ; 1 lt/100 lt suya ; Yaprak tomurcukları kabardığında

Sebzelerde nakliye sonrası şaşırtma ve 
köklenmede yaşanan stres durumlarında

Bandırma ; 1 Uygulama %1-1,5'luk çözelti hazırlanır, fideler buna bandırılır.

Damlamadan ; 1 Uygulama 600-800 ml/da şaşırtma sonrası cansuyu ile

           STAYGREEN'in 600-800 ml/100 lt dozuyla yapılacak haftalık uygulamaları, bitkide hücre 
duvar yapısını kuvvetlendirir. Afid ve kurt saldırılarının şiddetini ve bunların neden olduğu olumsuz etkileri 
dolaylı yönden azaltabilir.

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası sıcaklıkta 
depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Notlar

Karışabilirlik         STAYGREEN, pestisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Bununla birlikte yaprak ve mikrobesin 
gübreleri ile karışabilir özelliktedir. Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla 
karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa 
bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

 % w/w  % w/v Yoğunluk g/l pH
Suda çözünür Bakır (Cu) tamamı EDTA ile şelatlı 0.20 0.23

1140 7.2Suda çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlı 1.0 1.14
Suda çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlı 1.0 1.14

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Meyve Ağaçları, Asma, Kivi Yapraktan uygulama; 300 
ml/100 lt suya 2-3 uygulama; Çiçeklenme aşamasında, Meyve tutumu 

sonrasında ve 20 gün sonra. Ayrıca, filizlenmeden 
(ağaçlar uyanmadan) 10-20 gün önce, 900 ml/da 

dozuyla uygulanması önemle tavsiye edilir.Citrus cinsleri, Portakal, Mandarin, Greyfurt 
ve Limon 

Yapraktan uygulama; 600 
ml/100 lt suya

Meyvesi ve yaprağı tüketilen tüm sebzeler, 
Çilek

Serada, Yapraktan; 400 
ml/100 lt suya, 

Açık Tarlada, Yapraktan 
300 ml/da

Fideler için %0,3’lük çözelti hazırlanır (300 ml/100 lt 
suya) ve bandırma işlemi yapılır. 

Dikimden 15 gün sonra uygulanır ve bunu izleyen her 
15-20 günde bir tekrarlanır.

Küçük daneli tahıllar Ot ilaçları ile birlikte karıştırmak suretiyle 1 ; ve bitkiler su 
stresine girmeden 10-15 gün önce 1 uygulama

Mısır, Soya Fasulyesi ve Baklagiller Topraktan: tohum çıkışını takiben banda.               
Yapraktan: pestisitlerle birlikte uygulanır.

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri, Tahıllar, Baklagiller, Endüstri 
Bitkileri, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Meyve Ağaçları

Topraktan Uygulama;        
900 ml/da Yetiştirme periyodu (ürün döngüsü) içerisinde 1-2 

uygulama
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çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu artırır. Erkencilik sağlayarak, meyvenin pazar değerini artıran 
tüm kalite unsurlarını mükemmelen geliştirir.
Bununla birlikte bitkide bazı fizyolojik ve metabolik süreçleri destekleyerek şu avantajları sağlar;
• Bitkide canlılık ve yaşam ortamına hızlı ve yüksek adaptasyon,
• Daha uzun ömür,
• İklimsel olumsuz koşullara daha yüksek direnç,
• Su kaybında azalma,
• Fiziksel gelişimde yüksek etkinlik ve daha düzenli bir gelişimle yüksek verim.

• ACTIVEFOL-N bitkiye sağladığı yüksek enerjiyle çimlenmeyi, kök gelişimini,   Sonuçları

Özellikle yapraktan uygulamalar için geliştirilmiş, safiyeti yüksek bir üründür. Bitkiler üzerindeki 
başlıca işlevleri; öncelikle çiçek tutumunu artırmak ve kuvvetlendirmek, yeşil aksam gelişimini 
tetiklemek, stresin gelişim ve üretim üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi kırmaktır.

ACTIVEFOL-N üre azotu içeren, yüksek kalite ve safiyete sahip özel

ACTIVEFOL-N üre azotu içeren, yüksek kaliteli, sıvı bazlı bir gübredir. Özellikleri

Etkinliği
bir gübredir. Bitkinin yeşil akşam gelişimine hız katar ve bitki üretkenliğine katkı sağlar. 
Bitki gelişimini sınırlayan olumsuz koşullar altında, büyümenin doğal sürecini yürüten biyokimyasal 
reaksiyonlar sekteye uğrar. Verim azalır ve bitki gelişimi yavaşlar. Bitkisel gelişimde yavaşlamayı 
kontrol eden faktör, doğrudan doğruya süreci yürüten biyokimyasal reaksiyonların devamlılık 
direnciyle ilgilidir. 
ACTIVEFOL-N bitki bünyesinde doğal biyokimyasal direnci oluşturan süreci desteklemek suretiyle 
bitkiyi stresten kurtarır ve yeniden yaşam enerjisi oluşturur.
Bitkisel üretim süreci, süreklilik gösteren bir döngüdür. Bu döngü yıllar süren ve zamanla yıpranmaya 
sebep olan çevresel faktörleri içerir. Kuraklık, yüksek tuzluluk ya da asitlik alkalilik gibi toprak 
reaksiyonları, ani sıcaklık değişimlerinin yanı sıra aşırı güneş radyasyonu, hava ve toprak kirlilikleri 
gibi istenmeyen elverişsiz çevresel koşullar meydana gelebilir. Bu faktörler, bitkilerde biyokimyasal 
değişimlere ve hücresel bozunmalara neden olabilir. Bu süreçte bitkiler, zararlanmaları azaltmak 
hatta tamamen önlemek için bazı koruyucu fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir.
ACTIVEFOL-N, stresi yok eden ve yeniden canlandıran etkiyi tetikler. Bunu, bitkilerin savunma 
sistemini oluşturan özel doğal maddelerin üretimini artırmak, osmozu düzenlemek, antioksidanlarla 
birlikte prolin, sistein, glutatyon, koenzim A ve vitamin B1’i uyarmak suretiyle gerçekleştirir.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

ACTIVEFOL-N   Azotlu Gübre Çözeltisi 15.0.0+ME 
Bitki Besleyen, Stres Giderip Gelişim Destekleyen Yüksek Kalite
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Ambalaj • 0.5 lt'lik plastik şişe

Bitki Çeşidi Doz (hl=100lt suya) Uygulama Sayısı ve Zamanı

Sera/Açık Tarla Tüm 
Sebzeler (Domates, Biber, 

Patlıcan, Hıyar vd.)

Yapraktan 20–30 ml/hl

Damlamadan 0.5–1 lt/da

Şaşırtılan sebzeler; şaşırtmadan önce, 10 gün sonra, ilk 
meyveler oluşurken ve meyve büyüme döneminde olmak 
üzere 3-4 uygulama. Diğer sebzeler; 5-6 yapraklıyken, 

çiçeklenmeden önce ve ilk meyveler oluşurken olmak üzere 
3 uygulama.

Meyveler Yapraktan 20-50 ml/hl Çiçeklenmeden önce, meyve tutumu başlangıcında ve 15-
20 gün sonra. 3-4 uygulama.

Bağ Yapraktan 30 ml/hl Çiçeklenme başlangıcında, meyve tutumunun sonunda ve 
koruk döneminde.

Kavun, Karpuz Yapraktan 20-30 ml/hl Çiçeklenmeden önce 1 uygulama yapılır ve 10-15 günde bir 
tekrarlanır.

Çilek, Fındık Yapraktan 100–250 ml/hl Çiçeklenmeden önce 1 uygulama yapılır ve 10-15 günde bir 
tekrarlanır.

Pamuk Yapraktan 20-30 ml/da Çiçeklenmeden önce ve 1 ay sonra

Meyve ağaçları ve 
Narenciye Yapraktan 40-50 ml/hl Çiçeklenmeden önce, meyveler 2-3 cm çapındayken ve 3 

hafta sonra

Ş. Pancarı, Soya Fasulyesi Yapraktan 60-80 ml/da Bitkilerin 6-7 yapraklı olduğu dönemde

Süs Bitkileri Yapraktan 100-200 ml/hl              
Damlamadan 0.5–1 lt/da Bitkilerin büyüme dönemlerinde 7-10 gün arayla tekrarlanır.

Tütün Yapraktan 30 ml/hl İlk uygulama şaşırtmadan önce, 2. ve 3. uygulamalar birer 
hafta ara ile

Hububat Yapraktan 60-80 ml/da
Kardeşlenme sonu ile sapa kalkma devresi arasında 
herbisitler uygulanırken. Ekim öncesi 1 dekara yetecek 

tohuma 20 ml uygulanır.

           ACTIVEFOL-N NUTRIGOLD, NUTRISTAR ve KODEFOL Serileri ile birlikte kullanıldığında 
mükemmel sonuçlar verir. KALEX, KALEX Zn, CALCIBOR, AGRUMIN TT, MICROMIX, PRO Zn25, PRO 
Mn20 ve DIAFILLON ile karıştırıldığında, bu ürünlerin etkinliğini artırır. 

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Notlar

Karışabilirlik        ACTIVEFOL-N, pestisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Bununla birlikte yaprak ve 
mikrobesin gübreleri ile karışabilir özelliktedir.  
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karışım yapmadan önce, 
ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı 
kullanmayınız.

Dikkat!

 % w/w  % w/v Yoğunluk g/l pH
Toplam Azot (N) 15.0 16.8

1120 7.5 ± 0.5
- Üre azotu 15.0 16.8
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faaliyet hız kazanır. Bununla birlikte, besin elementlerinin bitkideki konsantrasyonu ve bunların 
yüksek gereksinim duyulduğu dokulara iletimi optimize edilir.  Tüm bu sürecin birer sonucu olarak,
• Bitkinin besinsel emilimi artacağı için çok daha kuvvetli kök yapısı meydana gelir.
• Yaprak yaprak yüzeyleri genişler, daha yüksek fotosentez aktivitesi sağlanır ve beslenme artar. 
• Çiçek dökümü azalır, çiçek yapısı kuvvetlenir ve dolayısıyla meyve tutumu artar.
• Yüksek verim ve kalitede meyve teşekkülü oluşur.

• STIMCROP L uygulamasıyla bitki bünyesinde cereyan eden pek çok metabolik Sonuçları

seçilmiş bitkisel ekstrelerin karışımından elde edilmiş sıvı bir gübredir. Bitkilere canlılık verir ve yeşil 
aksamın hızla gelişmesini sağlar.

STIMCROP L yüksek kaliteye sahip hammaddesi, safiyeti ve özel bileşimiyle

STIMCROP-L, soğuk kuzey denizlerinden çıkarılan deniz yosunu ve tamamen Özellikleri

Etkinliği
bitki besleme ürünleri arasında yerini alan yenilikçi ve özel bir üründür. Bir bitki besleyici olarak, 
yüksek etkinliği ile tanımlanır. Bileşiminde bulunan ve organik maddeyi oluşturan özenle seçilmiş 
bitkisel ekstraktlarla bitki gelişimini hızlandırır. Seçilmiş bitkisel ekstraktlar ve deniz yosunu 
STIMCROP L bünyesinde çok güçlü bir sinerjik etkiyle kombine haldedir. 
Terkibinde çoğunlukla Ascophyllum nodosum bulunan STIMCROP L, bitkisel kaynaklı özel 
ekstraktlarla güçlendirilmiş formülüyle bitki üzerindeki stres etkisini kırmak üzere özel olarak 
tasarlanmıştır. Stresi yok eden etkinin yanı sıra STIMCROP L, bitkiye sağladığı enerjiyle işlevselliğini 
kaybetmiş olan tüm metabolik faaliyeti yeniden harakete geçirir.
İçerdiği alginik asit ve bitki bünyesinde üretilmesine imkân tanıdığı mannitol ile gerek toprak 
çözeltisinde gerekse bitki bünyesinde besin maddelerinin alımını artırır ve taşınmasını hızlandırır. 
STIMCROP L uygulamasıyla, bitki bünyesinde üretilen özel organik moleküllerin sentezlenmesinden 
oligosakkaritler meydana gelir.  Oligosakkaritler biyotik birer uyarıcıdır. Fitoaleksin oluşumunu teşvik 
eder ve bu durum, bitkiyi patolojik etkilere ve toksinlere karşı dirençli hale getirir.
STIMCROP L uygulaması sonucunda bitki bünyesinde denge noktasına ulaşan sitokinin ve oksin, 
bitkinin stres durumundan kurtulmasını sağlar. Enerji vererek canlı kalmasına ve sonuçta verim 
artışına sebep olarak, geniş bir spektrum içerisinde çok yönlü fonksiyonlar oluşturur.
STIMCROP L içerdiği potasyum ile meyve kalitesine hitap eder. 
En iyi sonuçlar, düşük dozda ve çok sayıda tekrarlanan uygulamalarla elde edilir.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

STIMCROP L                        Sıvı Deniz Yosunu

 Stres Giderip Gelişim Destekleyen Yüksek Kalite



www.tektar.com.tr

Ambalaj • 1 lt'lik plastik şişe

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 
Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, 

Çilek, Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç, 
Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, 
Süs Bitkileri ve Çiçekler, Bağ, Fındık, 
Lahana (Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, 
Karnabahar, Yeşil Sebzeler, Ispanak, 

Marul, Maydanoz, Tütün, v.d.

Topraktan:                         
500 ml–1 lt/da

Yapraktan uygulama,

Genel doz: 

50–250 ml/100lt 
suya

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir.
Şaşırtmadan veya vejetatif gelişim 

başlangıcından itibaren 7-14 gün arayla 
hasada kadar uygulanır.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, 
Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, 

Badem, Nektarin, Zeytin

Vejetatif gelişim başlangıcından itibaren 
7-14 gün arayla hasada kadar uygulanır.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, 
Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut, 

v.d.

Topraktan:                          
500 ml–1 lt/da

Yapraktan:                             
50–250 ml/da

Vejetatif büyümenin başlangıcından 
itibaren 2-3 tekrarla yapraktan 

uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, v.d.), Yeşil 
Alan

Yapraktan:                        
50-100 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla 

uygulanır.

          STIMCROP-L, NUTRIGOLD, NUTRISTAR ve KODEFOL Serileri ile birlikte kullanıldığında 
mükemmel sonuçlar verir. KALEX, KALEX Zn, CALCIBOR, AGRUMIN TT, MICROMIX, PRO Zn25,           
PRO Mn20 ve DIAFILLON ile karıştırıldığında, bu ürünlerin etkinliğini artırır. 

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Notlar

Karışabilirlik        STIMCROP-L, pestisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Bununla birlikte yaprak ve 
mikro element gübreleri ile karışabilir özelliktedir.  
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karışım yapmadan önce, 
ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı 
kullanmayınız.

Dikkat!

% w/w % w/v
Yoğunluk 

g/l
pH

EC %10 sol. 
dS/m

Organik Madde 15.0 16.4

1090 7.5 ± 0.5 6.3Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) 1.5 1.6

Alginik Asit 0.37 0.4
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ve etkinliği çok yüksek bir üründür. Bitkilerin genç kalmasını sağlar. Canlılık ve üretkenlik için 
mükemmel bir enerji kaynağıdır. Bunlara ilave olarak KALEX,
• İçerdiği yüksek etkinlikteki potasyumla, bitkisel üretimde ürünün pazar değerini artıran tüm 
kalite unsurlarını geliştirir.
• Bitkinin yaşamsal iç direncini artırır. 
• Bitki bünyesinde fitoaleksin bileşiklerinin oluşumuna destek verir. Bu durumda bitki, ters iklim 
koşulları ve patojen tehlikesine karşı çok yüksek direnç gösterir.
• Bitki özsuyunda çözünmüş madde miktarının artmasını sağlayarak solgunluğu engeller.
• Bitkide vejetatif–generatif gelişim dengesini sağlar. 
• Topraktaki yararlı mikro fauna ve floraya olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Mikorizaya zarar vermez.

• KALEX tüm bitkilerde kökten ve yapraktan uygulamalar için ideal, aktivasyonuSonuçları

kullanılarak üretilen özel bir gübredir. Yüksek miktarda potasyum ihtiva eder. Bitki beslemeye 
sıradışı bir yaklaşım sunan KALEX, sağlıklı ve kaliteli bitkisel üretimin anahtardır. 

KALEX, MILAGRO’nun yüksek üretim teknolojisi ile en kaliteli hammaddelerden

KALEX yüksek safiyete sahip, kaliteli hammaddelerden ileri üretim teknolojisi Özellikleri

Etkinliği
üretilmiştir. Bitki dokularının hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlar. Kaliteli bitkisel üretim için gerekli 
olan potasyumu içermektedir. Kök gelişimine yardım eder ve meyvelerin olgunlaşmasında ve 
çiçeklerin açmasında fizyolojik metodlara bağlı bir temel teşkil eder. KALEX, fitotoksitesi olmayan 
bir üründür. 

İçerdiği potasyum ile terlemeyi düzenler, şeker oluşumu işlevine katılır ve bitki depo organlarına 
şeker transfer eder. Bir kalite elementi olan potasyum meyvede şeker, renk, tat ve kalite 
derecesini belirler. KALEX ürünün pazar değerini artırır. Bitkide vejetatif ve generatif aksam 
gelişimini denge unsuru içerisinde götürür. 
Özel bileşimiyle KALEX, bitki bünyesine hızlı penetrasyonu ve yüksek sistemik etkinliği ile 
tanımlanır. Sistemik etkinliği sayesinde bitki bünyesinde çift yönlü taşınır. Bu taşınım ksilemde 
yukarı, floemde hem yukarı hem aşağı yönlüdür. KALEX’in kökten ve yapraktan emilimi çok 
yüksektir ve toprakta yararlı mikroflora üzerine olumsuz etkisi yoktur.

Bitkide besleyici işlevi, üründe kalite artışı sağlaması gibi özelliklerinin yanı sıra KALEX, bitkiyi 
sağlıklı ve güçlü kılar. Bitki bünyesinde doğal savunma sistemini harekete geçiren fitoaleksin 
bileşiklerinin üretilmesini sağlar. Fitoaleksin bitki bünyesinde üretilen doğal bir bileşiktir. Bitkiler için 
yaşamsal devamlılığı tehdit eden tüm unsurlara karşı içsel direnç oluşturur. Bu direnç, biyotik ve 
abiyotik tehditleri ve bunlardan kaynaklanan stres durumlarını bertaraf edecek kadar güçlüdür.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

KALEX                               0.0.20 Potasyum Çözeltisi

Sağlıklı, Güçlü ve Kontrollü Bitki Gelişimi, Yüksek Besleyici Etkinlik
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Ambalaj • 1 lt'lik plastik şişe

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, 
Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 

Bezelye, Havuç, Yeşil Sebzeler 
v.d.), Soğan, Sarımsak, Süs Bitkileri 
ve Çiçekler, Bağ, Fındık, Lahana 
(Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, 

Karnabahar, Yeşil Sebzeler, Ispanak, 
Marul, Maydanoz, Tütün, v.d.

 Topraktan

(Damlama/
Yağmurlama):                                                
1-2 lt/da

Yapraktan uygulama

genel doz: 

200–400 ml/100lt 
suya

Topraktan sulama suyu 
ile birlikte verilir. Fidenin 

şaşırtılmasından itibaren hasada 
kadar tekrarlarla uygulanır.

Diğer bitkiler ve meyve 
ağaçları için vejetatif gelişim 

başlangıcından hasada kadar 30 
günlük tekrarlarla uygulanır.Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, 

Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, 
Badem, Nektarin, Zeytin, v.d.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, 
Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, 

Pamuk, Pancar, Nohut, v.d.

Topraktan
1 lt/da

Yapraktan 
50–250 ml/da

Vejetatif büyümenin 
başlangıcından itibaren tüm 
yetiştirme sezonu boyunca
 2-4 tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, v.d.), 
Yeşil Alan

Yapraktan:                                        
50-250 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya 
ayrı şekilde yetiştirme sezonu 
boyunca 1-3 tekrarla uygulanır.

       KALEX’in PROMET Cu ile birlikte kullanılması önemle tavsiye edilir. MIXAMIN, 
AMINOTON, ALBAMIN ve AMINOFERT KALEX’in besleyici karakteristiğini emsalsiz hale getirir.                                             

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. 
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Doğrudan vücut temasından kaçınınız.

Notlar

Karışabilirlik        Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, MILAGRO’ nun polisülfür, 
kalsiyum ve bakır içeren ürünleri hariç, diğer polisülfür, kalsiyum, bakır ve mineral yağlarla 
karıştırmayınız. Pestisitlerle karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki 
görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız. 

Dikkat!

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) 20.0 28.0 1400 4.5 ± 0.5
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• KALEX Zn tüm bitkilerde kökten ve yapraktan uygulamalar için ideal, Sonuçları

sahip özel bir gübredir. Bitkiler için besinsel noksanlıkları önlemenin ve gidermenin yanı sıra farklı 
işlevler için geniş bir etki mekanizmasına sahiptir. Sağlıklı, güçlü ve verim kapasitesi yüksek bitki 
gelişimi için önemle tavsiye edilir.

KALEX Zn, bitkiler için besinsel işlevselliğin ötesinde, kalıntı problemi

KALEX Zn,  bitki bünyesinde ve dokularında yüksek taşınım ve iletim etkinliğine  Özellikleri

Etkinliği
oluşturmadan sağlıklı, yüksek verimli ve kaliteli üretime imkân sağlayan özel bir üründür. Bitkide 
kök teşekkülünün kuvvetlenmesine yardım eder. Meyvelerin büyümesi, çiçeklerin açması ve polen 
miktar ve kalitesinin artması için fizyolojik metodlara bağlı bir temel teşkil eder. İçerdiği çinko, 
bitki gelişiminde anahtar bir mikrobesin elementidir. Azot metabolizmasına katılır. İndol asetik asit 
oluşumuna katılan triptofan aminoasidin sentezi için gereklidir. Triptofan, doğal oksinik bir bitki 
gelişim düzenleyicidir.
KALEX Zn, yüksek etkinlikte besleyici işlevselliğe sahiptir. Bitki yeşil aksam dokularında yüksek 
sistemik etkinliği ile tanımlanır. Sistemik etkinliği sayesinde bitki bünyesinde çift yönlü taşınır. 
Bu taşınım ksilemde yukarı, floemde hem yukarı hem aşağı yönlüdür. KALEX Zn’nin kökten ve 
yapraktan emilimi çok yüksektir ve toprakta yararlı mikroflora üzerine olumsuz etkisi yoktur. 
KALEX Zn bitki bünyesinde doğal savunma sistemini harekete geçiren fitoaleksin bileşiklerinin 
üretilmesine katkıda bulunur. Fitoaleksinler, içsel doğal maddeler olup bitki dokularının olumsuz 
her türlü dış etmene karşı korunmasından sorumludur. Fitoaleksin bileşiklerinin bitki bünyesinde 
oluşturduğu irenç, biyotik ve abiyotik tehditleri ve bunlardan kaynaklanan stres durumlarını 
bertaraf edecek kadar güçlüdür.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

aktivasyonu ve etkinliği çok yüksek bir üründür. Bitkilerin genç kalmasını sağlar. Canlılık ve 
üretkenlik için mükemmel bir enerji kaynağıdır. Bunlara ilave olarak KALEX Zn,
• İçerdiği yüksek etkinliğe sahip çinko ile kök ve meyve gelişimi sağlar. Çiçeklenme için gereken 
enerjiyi tedarik eder, polen miktar ve kalitesini artırır. Böylece döllenmeye bağlı kayıpları azaltır.
• Bitkinin yaşamsal iç direncini artırır. 
• Bitki bünyesinde fitoaleksin bileşiklerinin oluşmasına olanak sağlar. Böylece bitki, ters iklim 
koşulları ve patojen tehlikesine karşı çok yüksek direnç gösterir. 
• Bitki sağlığını, bitki bünyesinde oluşturduğu içsel dirençle koruyan KALEX Zn, karıştırılarak 
kullanıldığı pestisitlerin aktivasyonunu artırmasının yanı sıra, üretim periyodu boyunca pestisit 
kullanma ihtiyacını da azaltır. Böylece kalıntı sorunu olmayan, sağlıklı, dayanıklı ve pazar değeri 
yüksek ürün elde edilir. 
• Topraktaki yararlı mikro fauna ve floraya olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Mikorizaya zarar vermez.

KALEX ZN                       Çinko Esaslı Gübre Çözeltisi

Sağlıklı ve Güçlü Bitki Gelişimi, Yüksek Besleyici Etkinlik
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Ambalaj • 1 lt'lik plastik şişe • 6 lt’lik plastik bidon

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, 
Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 

Bezelye, Havuç, Yeşil Sebzeler 
v.d.), Soğan, Sarımsak, Süs Bitkileri 
ve Çiçekler, Bağ, Fındık, Lahana 
(Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, 

Karnabahar, Yeşil Sebzeler, Ispanak, 
Marul, Maydanoz, Tütün, v.d.

 Topraktan

(Damlama/ 
Yağmurlama):

1-2 lt/da

Yapraktan uygulama

genel doz:

200–400 ml/100lt 
suya

Topraktan sulama suyu 
ile birlikte verilir. Fidenin 

şaşırtılmasından itibaren hasada 
kadar tekrarlarla uygulanır.

Diğer bitkiler ve meyve 
ağaçları için vejetatif gelişim 
başlangıcından hasada kadar 
30 günlük tekrarlarla uygulanır.Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, 

Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, 
Badem, Nektarin, Zeytin, v.d.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, 
Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, 
Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, 

Pamuk, Pancar, Nohut, v.d.

Topraktan: 1 lt/da

Yapraktan:
50–250 ml/100lt suya
veya 50–250 ml/da

Vejetatif büyümenin 
başlangıcından itibaren tüm 
yetiştirme sezonu boyunca
 2-4 tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, v.d.), 
Yeşil Alan

Yapraktan:                                      
50-250 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya 
ayrı şekilde yetiştirme sezonu 
boyunca 1-3 tekrarla uygulanır.

            KALEX Zn’nin PROMET Cu ile birlikte kullanılması önemle tavsiye edilir. MIXAMIN, 
AMINOTON, ALBAMIN, AMINOFERT KALEX Zn'in besleyici karakteristiğini emsalsiz hale getirir.                                                               

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. 
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.  Doğrudan vücut temasından kaçınınız.

Notlar

Karışabilirlik         Güçlü alkali veya asidik kimyasal bileşimlerle, polisülfür, kalsiyum ve PROMET 
Cu hariç bakır içeren ürünlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Pestisitlerle karıştırmadan önce, 
ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı 
kullanmayınız.                                                

Dikkat!

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Suda Çözünür Çinko (Zn) 8.0 10.9 1360 1.5 ± 0.5
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daha sık ortaya çıkan besinsel, iklimsel ve patolojik streslerin sebep olduğu yorgunluk problemlerinin 
çözümü için mükemmel sonuçlar verir. Büyümenin yavaşladığı durumlarda, bitkinin ve meyvenin 
büyüme ritmini yeniden kazanmasını sağlar. Bitkiye enerji temin ederken, besin maddelerinin alımı 
ve taşınmasını en iyi seviyeye getirir. Yüksek besinsel etki için şelatlı mikrobesin elementleri içerir.
• ALBAMIN bitkide yeşil aksam geliştirirken, diğer yandan meyve tutumunu optimize eder. Sebze ve
meyvecilikte, bitkisel gelişimle üretim arasında denge kurarak, yorgunluk yaratmadan verim artışı
sağlar. Topraktan uygulanması, üretimde bitki deseninin değiştiği durumlarda ortaya çıkabilecek
olumsuz etkileri azaltır.
• ALBAMIN çiçeklenme, meyve tutumu ve gelişmesi gibi fizyolojik ihtiyaçların en yüksek olduğu
önemli dönemler için özellikle önerilir. Kök ve yeşil aksam gelişimini, çiçeklenmeyi, meyve tutumunu
destekler, erken olgunlaşma ve meyvenin pazar değerinde artış sağlar.
• Bitkileri kurak, sıcak, don gibi olumsuz etki yapan iklim değişikliklerine karşı dayanıklı kılar.
• ALBAMIN biyolojik ve organik tarım için uygun bir üründür.

 • ALBAMIN tüm bitkilerde gözlemlenebilen, ancak özellikle meyve ağaçlarındaSonuçları

potasyum ve mikro elementlerin dengeli karışımından oluşan bir üründür. Özel bileşenleri ve yüksek 
safiyeti ile bitki gelişimini destekler. Yüksek etkinliğe sahiptir.

ALBAMIN'in şaşırtmadan sonra, vejetatif gelişimin başlangıcında, çiçek oluşumu,

ALBAMIN, özellikle yapraktan uygulamalar için geliştirilmiş azot, fosfor,Özellikleri

Etkinliği
meyve tutumu ve gelişimi aşamalarında kullanılması önemle tavsiye edilir. Gelişim sürecinin bu 
kritik dönemlerinde büyümeyi, gelişmeyi ve çiçeklenmeyi sağlayan kompleks molekülleri (proteinler, 
enzimler, klorofil, hormonlar ve ATP) aktif hale getiren ALBAMIN, bitkilerin kök gelişimini destekler. 
Pestisitlerin sebep olduğu biyotik zararları ve ters iklim koşullarının bitkiler üzerinde oluşturduğu 
stresi azaltır. Büyümeyi yavaşlatan metabolik faaliyeti (yaşlanma hormonu üretimini) baskılar.
ALBAMIN'in yapraktan uygulanması, olumsuz iklim koşulları ve pestisit kaynaklı zararlanma 
durumlarında vejetatif gelişimi canlandırmak suretiyle, sürgün gelişimine olanak sağlar. Özel bileşimi 
ve yüksek safiyeti sayesinde yapraktan hızlı bir biçimde emilen ALBAMIN'in aktif içeriği, büyümenin 
biyokimyasal sürecini destekler. Bu destek, bitki bünyesindeki büyük bir enerji santralini temsil 
eder ve üretilen enerjinin büyük kısmı bitki için canlandırıcı işleve sahiptir. 
ALBAMIN, besinsel yetersizlik durumlarında zayıf düşmüş bitkileri canlandırır. Bunun yanı sıra çiçek 
tutumunun zayıf olduğu durumlarda, meyve tutumu ve büyüme sürecindeki kritik dönemlerde, 
bitkide balans sağlar, verdiği enerji ile gelişimi yeniden aktif hale getirir.
ALBAMIN sahip olduğu yüksek emilim, taşınma ve taşıyıcı olma özellikleriyle, bitki bünyesinde 
eksikliği söz konusu olan besin elementlerinin alınma ve taşınmasına yardım eder. Pek çok 
kimyasal reaksiyonlarda ve metabolik olayda katalizör görevi görür.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

NPK Gübre Çözeltisi 5-5-5 + MEALBAMIN
Sağlıklı ve Güçlü Bitki Gelişimi, Yüksek Besleyici Etkinlik
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Ambalaj • 1 lt'lik plastik şişe

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, 
Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 
Havuç, Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, 

Patates, Pamuk, Lahana (Lahanagiller), Kereviz, 
Brokoli, Karnabahar, Ispanak, Marul, Maydanoz 

v.d., Süs Bitkileri ve Çiçekler
Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, Kayısı, 
Fıstık, Vişne, Armut, Badem, Nektarin, Zeytin v.d., 

Bağ, Fındık, Tütün, Bahçe kullanımı

Topraktan                
1-2 lt/da

 Yapraktan uygulama,                   
Genel doz:                     

200-300 ml/100lt suya                  
veya                            

200-300 ml/da

Topraktan sulama suyu ile birlikte 
verilir. Çiçeklenme başlangıcından 
başlayarak, meyve olgunlaşana 

kadar yapraktan ve topraktan 3-4 
uygulama yapılır. İlk emarelerle 
birlikte 7-10 gün aralıklarla 2-3 

uygulama yapılır.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Çeltik, Soya, 
Fasulye, Bezelye, Yer Fıstığı, Pancar, 

Nohut v.d.

Yapraktan uygulama,
Genel doz:

 200-300 ml/da

Yapraktan: Dönem başından sonuna 
kadar, yetiştirme sezonu boyunca 

2-4 uygulama yapılır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.), Yeşil 
Alan

Yapraktan: 150-300 
ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ilaç 
ve gübre karışımları ile birlikte 
yetiştirme sezonu içerisinde 

uygulanır.

       ALBAMIN NUTRIGOLD, NUTRISTAR ve KODEFOL Serileri ile birlikte kullanıldığında 
mükemmel sonuçlar verir.   

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

ALBAMIN’ in içerdiği mikro besin elementlerinden Mangan ve Çinko EDTA 
şelatlarının stabil olduğu pH aralığı: 3-9 Demir DTPA şelatının stabil olduğu pH 
aralığı: 3-9’ dur.

Notlar

Karışabilirlik          Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, polisülfür, kalsiyum ve bakır 
içeren ürünlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Pestisitlerle karıştırmadan önce, ön karışım 
(kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.                                                                                    

Dikkat!

% w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Toplam Azot (N) 5.0 6.15

1230 5.5 ± 0.5

- Üre azotu 5.0 6.15
Suda Çözünür Fosfor pentoksit (P2O5) 5.0 6.15
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) 5.0 6.15
Suda Çözünür Bor (B) 0.02 0.025
Suda Çözünür DTPA Şelatlı Demir (Fe) 0.05 0.062
Suda Çözünür EDTA Şelatlı Mangan (Mn) 0.02 0.025
Suda Çözünür Molibden (Mo) 0.05 0.062
Suda Çözünür EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) 0.02 0.025

Düşük biüre içerir.
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• Hücre duvarlarını kuvvetlendirir.
• Tohumların çimlenmesini, ve kuvvetli çıkışını sağlar. Gelişimin ilk safhasında kök büyümesini artırır.
• Polen verimliliğini artırır. Polen tüpü ve embriyoyu besler.
• Çiçek dökümünü azaltır. Ters iklim koşullarında veya gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olduğu 
ortamlarda büyümesi duran bitkilerin metabolik faaliyetini hızlandırır. Bitkiyi stresten kurtarır ve 
yeniden büyüme etkisi yaratır.
• Pestisitlerin ya da zararlı organizmaların bitkiye zarar verdiği durumlarda, zarar görmüş dokuları 
yeniler ve gelişimi aktif hale getirir.
• Meyve büyütür. Mevyelerin kabuk teşekkülünü sağlamlaştırır.

• METONIC, bitki bünyesinde besin emilimini artırır ve taşınmasını hızlandırır. Sonuçları

elementlerin dengeli karışımını içeren, yüksek safiyetli bir üründür. Bitki gelişimini tesis etmek ve 
aktivasyonunu artırmak üzere çok yüksek etkinlik gösterir. 

METONIC yüksek safiyeti ve özel bileşimiyle, bitkide biyolojik aktiviteyi

METONIC özellikle yapraktan uygulamalar için tasarlanmış, azot ve mikroÖzellikleri

Etkinliği
canlandırır. Hormonal yapıya doğrudan müdahale etmeden gelişimi hızlandırır. Yüksek etkinliği ve 
besleyici özelliği sayesinde bitkide metabolik faaliyeti artırarak, hormon dengesini tamamen doğal 
koşullar altında kurar. Ayrıca, bitkide cerayan eden pek çok biyokimyasal reaksiyonu katalize 
eder. Soğuktan üşümüş bitkilerin canlanması için, aşırı sıcak nedeniyle metabolik faaliyeti durmuş 
bitkileri yeniden ayağa kaldırabilmek için ve meyve büyütmede sorun yaşayan tüm plantasyon 
için, en iyi sonuçları garanti eder. Afid saldırıları ya da farklı hastalık etmenlerinin bitkide 
gelişimi ve üretkenliği tamamen durdurduğu koşullarda, gelişimi yeniden harekete geçirir. Besin 
maddelerinin bitkiye alımını ve taşınmasını kolaylaştırır. Sağladığı besinsel enerjiyle sürgün, çiçek, 
kök, yaprak gibi bitki dokularının yeniden yapılanmasını ve beslenmesini sağlar. Bitkinin beslenme 
durumunu iyileştirir. Verim ve kaliteyi artırır. 
METONIC'in en görülür etkisi, üreme organında polen üretkenliği olup bu özellik, bilhassa seralarda 
uygun olmayan koşullar altında meyve bağlamaya çalışan bitkiler için çiçek dökümü riskini azaltır. 
Meyve ağaçları için zorlu çevresel şartlarda, döllenme için gereken enerjiyi tedarik eder ve meyve 
tutumunu artırır. Erkencilik sağlar. Tohum yastıklarında çimlenme yeknesaklığını artırır. Bitkide 
toprak üstü organlarla kök gelişimi arasında harmoni sağlar. Meyvenin pazar değerini artırır. Hücre 
duvarlarını kuvvetlendirerek yaprak laminasının kalınlaşmasını sağlar. Kötü iklim koşullarında sarsılan 
ve strese giren bitkilerin çabuk toparlanmasını sağlar. 
Sonuç olarak METONIC, bitki bünyesinde mineral ihtivasını artırarak, enzim-koenzim birleşmesini 
hızlandırır. Hormonal denge kurar. Böylece çiçeklenmenin artmasını, meyvelerin büyümesini ve 
olgunlaşmasını sağlayarak, bitkiyi stres durumundan hızla kurtarır.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

METONIC                     Azotlu Gübre Çözeltisi 15.0.0 + ME

Bitki Gelişimini Destekleyen Doğal Enerji Santrali
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Ambalaj • 0.5 lt'lik plastik şişe

        METONIC NUTRIGOLD, NUTRISTAR ve KODEFOL Serileri ile birlikte kullanıldığında 
çok iyi sonuçlar verir. KALEX, KALEX Zn, CALCIBOR, AGRUMIN TT, MICROMIX, PRO Zn25, PRO Mn20 
ve DIAFILLON ile karıştırıldığında bu ürünlerin etkinliğini mükemmelen artırır. 

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Notlar

Karışabilirlik         METONIC bilinen pek çok pestisitle karıştırılarak kullanılabilir. Bununla birlikte 
yaprak gübreleri ve mikro element gübrelerinin etkinliğini artırır. Güçlü alkali veya güçlü asidik 
kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi 
yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

% w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Toplam Azot (N) 15.0 17.7

1180 7.0 ± 0.5

    - Nitrat azotu 3.7 4.4
    - Amonyum azotu 3.7 4.4
    - Üre azotu 7.6 9.0
Suda Çözünür Bor (B) 0.02 0.024
Suda Çözünür Molibden (Mo) 0.001 0.002
Suda Çözünür EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) 0.05 0.059
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Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, 
Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, 
Havuç, Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, 

Patates, Pamuk, Lahana (Lahanagiller), 
Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Ispanak, Marul, 

Maydanoz v.d., Süs Bitkileri ve Çiçekler                                    

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 
Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, Nektarin, 
Zeytin v.d., Bağ, Fındık, Tütün, Bahçe kullanımı

Topraktan:                      
0.5 lt/da

 Yapraktan 
uygulama, Genel doz:                
100-150 ml/100lt suya 
veya 25-150 ml/da

Topraktan sulama suyu ile birlikte 
verilir. Fidenin şaşırtılmasından itibaren 
hasada kadar gerekli görüldüğü kadar 

tekrarlarla uygulanır.

Diğer bitkiler ve meyve ağaçları için 
vejetatif gelişim başlangıcından hasada 

kadar tekrarlarla uygulanır.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Çeltik, Soya, Fasulye, 

Bezelye, Yer Fıstığı, Pancar, Nohut v.d.

Yapraktan uygulama,
Genel doz:

 25-100 ml/da

Yapraktan: Dönem başından sonuna 
kadar, yetiştirme sezonu boyunca 2-4 

uygulama yapılır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.), Yeşil Alan Yapraktan:                            
20-100 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ilaç ve 
gübre karışımları ile birlikte yetiştirme 

sezonu içerisinde uygulanır.
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ORGANİK GÜBRELER
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potasyumu içeren sıvı bazlı, organik bir gübredir. Karbon, hidrojen ve oksijen bitki içeriğinin kuru 
maddede %90-96'lık bölümünü oluşturur. Hava ve su, oksijen ve hidrojen birer temel kaynaktır. 
Fakat karbon için durum farklıdır. REVITER bitkiler ve topraklar için mükemmel bir karbon kaynağıdır.

• REVITER, bitkide kök ve generatif aksam performansını yükseltir.

Atmosfer bileşiminde 368  ppm  civarında bulunan karbon bitkiler ve topraklar 

REVITER organik maddenin yapı taşı olan organik karbonu, azotu ve  Özellikleri

Sonuçları

Etkinliği

Dengeli bir tepe/kök gelişimine imkan sağladığı için tüm üretim sezonu boyunca optimum verim 
ve meyve kalitesini garanti eder. Hormon ve hormon türevi katkı maddeleri içeren ve ham madde 
kalitesi şüpheli bir takım organik ürünler gibi hızlı görsel efektlerle bitkiyi hızla yaşlandırmak yerine 
verimliliği ve üretimi doğal sürecinde gen potansiyelinin en üst düzeyine zorlar. 
• REVITER toprakları canlandırır, mikrobiyolojik yapıyı destekler. 

• Bitkide çevresel kaynaklı stresi azaltır. Bitkiye hazır enerji sağlar. 
• Gübrelerle birlikte uygulandığına içeriğindeki organik karbonla bitki besin maddeleri arasında 
oluşacak besin-organik asit kompleksi sayesinde besin elementlerinin bitkiye geçişini kolaylaştırır. 
Özellikle meyve büyüme evresinde hızla meyve büyütür.

• Humik maddelerin şekillenmesini sağlayarak gübre kullanımını iyileştirir ve besin maddelerinin 
yarayışlılığını artırır. Bitki besin elementlerinin yıkanma yoluyla kayıplarını azaltır.

• Toprakların katyon değiştirme kapasitesini artırır. Su tutma kapasitesini ve su geçirgenliğini 
iyileştirir. 

için önem arz eden bir kaynak değildir. Karbonun en önemli kaynağı topraktır. Fakat beşeri 
faktörler bu kaynağı hızla tüketmekte ve bu da gelecek için büyük bir tehlike arz etmektedir. 
Toprakların en önemli azot kaynağı olan organik maddeki azottan bitkilerin faydalanabilmesi içini 
yararlanılacak olan azot miktarının yaklaşık 10 katı karbona ihtiyaç vardır. Ölü kalıntılar toprak 
mikroorganizmalarınca gerçekleştirilen mineralizasyon işlemi sonucunda karbonu CO2'ye ve organik 
azotu da mineral azot formuna dönüştürür. Mikroorganizmalar organik maddeyi aminizasyon ile 
aminoasitlere, üre ve aminlere; amin bileşikleri amonifikasyon ile amonyak ve amonyuma (CO2 
bu aşamada ortaya çıkar); meydana gelen amonyum ise nitrifikasyon bakterilerinin aktiviteleri 
sonucunda nitrata (nitrifikasyon) dönüştürerek yarayışlı hale getirir. 
REVITER topraklar ve bitkiler için çok önemli bir karbon ve azot kaynağıdır. 
Toprakta gerek doğrudan karbon ilavesi gerekse mikrobiyal aktiviteyi desteklemek suretiyle bitkiler 
için en uygun olan yetiştirme ortamına imkan sağladığı gibi mineralizasyon sonucunda bitkinin 
ihtiyacı olan CO2, yarayışlı azot ve potasyumu temin eder. 

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

REVITER                          Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre 

Kök Geliştiren ve Meyve Büyüten Organik Güç, Organik Karbon Kaynağı
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 20 lt’lik plastik bidon

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C 
arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde 
saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Karışabilirlik

Ambalaj

Notlar

         REVITER, bilinen pek çok pestisit ve gübrelerle karışabilir. Yine de çok güçlü 
alkali veya çok güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle ve mineral yağlarla 
karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma 
görülürse bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

          REVITER, özellikle NUTRIGOLD ve MULTIPLANT gübreleriyle karıştırıldığında 
mükemmel etkinlik yaratır. Meyve büyüme sürecinde kalsiyumlu preparatlarla birlikte uygulanması 
özellikle tavsiye edilir.

Bitki Çeşidi Doz Uygulama

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri 
(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, 
Karpuz, Çilek, Bamya, Fasulye, Bezelye, 

Havuç, Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, 
Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), Kereviz, 

Brokoli, Karnabahar, Ispanak, Marul, 
Maydanoz vd., Bağ, Fındık, Tütün, Süs 

Bitkileri ve Kesme çiçekler

Topraktan
(Damlama/ Yağmurlama):

3 – 6 lt/da
Yapraktan uygulama 

genel doz:
200 – 500 ml/100lt 

suya

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. 
Fidenin şaşırtılması ve/veya vejetatif 
gelişim başlangıcından hasada kadar 
tekrarlarla uygulanır. İlk uygulama için 
3 lt/da dozu ile başlanıp, takip eden 

dönemlerde 1,5 - 2 lt/da dozu ile devam 
edilmesi tavsiye edilir.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 
Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, Muz, 

Nektarin, Zeytin vd.

Vejetatif uyanmadan itibaren uygulamaya 
başlanır ve uygulamalar hasada kadar 

devam eder.

Açık Tarla Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Yem 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, 
Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut 

vd.

Topraktan
(Damlama/ Yağmurlama): 

1 – 6 lt/da
Yapraktan: 200 – 500 

ml/da

Topraktan ve yapraktan vejetatif 
büyümenin başlangıcından itibaren 2 - 4 

tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) Yeşil 
Alan

Yapraktan:
50-600 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-3 tekrarla 

uygulanır.
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% w/w % w/v Yoğunluk g/l pH

Organik Madde 26.0 32.8

1260 5.5 - 7.5
Organik Karbon (C) 13.0 16.4
Toplam Azot (N) 2.5 3.2
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) 2.0 2.5



ve potasyum ile karışımından meydana gelen, sıvı bazlı organomineral bir gübredir. MIXAMIN, 
safiyeti ve etkinliği çok yüksek bir üründür.

Organik yapısı, düşük moleküler çaplı organik madde ve organik azotun 

MIXAMIN, organik ve mineral azotun düşük moleküler yapılı organik maddeÖzellikleri

Etkinliği

• MIXAMIN, bitkiler için mükemmel bir enerji kaynağıdır. Sağladığı hazır enerjiyle,Sonuçları
bitki gelişimini sınırlayan her türlü olumsuz koşulda metabolik faaliyeti hızlandırır, stresi azaltır ve 
canlanma etkisi yaratır. Bitkileri köklenmeye teşvik eder, bitkisel üretkenliği doğrudan destekler.
• Bitkisel kaynaklı %100 doğal içeriği, hızlı ve kuvvetli bir vejetatif gelişim sağlarken, üretkenlik 
süreci içinde tüm enerjisini meyveye kanalize eder. Böylece meyveyi hızla büyütür, bir yandan 
ürün verimini artırırken, diğer yandan kalite unsurlarını geliştirerek pazar değerini artırır.  
• MIXAMIN kimyevi gübrelerin alınabilirliğini artırır. İçerdiği düşük molekül yapılı organik madde 
ve organik asitler, toprak çözeltisindeki iyonların kök bölgesine geçişini ve bitki bünyesinde 
taşınmasını kolaylaştırır. Ayrıca organik asit-iyon kompleksleri yıkanmaya karşı direnir.
• Bitkilerde periyodisiteyi, topraklarda yorgunluğu önler.  
• Hububatta glutenin artmasına, meyve uzatan bitkilerde (biber, hıyar, patlıcan, kabak v.d.) meyve 
büyümesini hızlandırarak hasat süresinin kısalmasına imkân sağlar.
• Tüm pestisitlerle karışarak pestisit etkinliğini de artırır. Ayrıca ot ilaçlarının kültür bitkileri üzerinde 
yarattığı stres etkisini hızla azaltır.
• Tüm plantasyon için ideal ve dozaja bağlı fitotoksitesi olmayan bir üründür.

mükemmel bileşiminden oluşan MIXAMIN, mineral yapı olarak üre ve potasyumla desteklidir. 
Etkinliği ve yüksek aktivitesiyle çok yönlü işlevselliğe sahiptir. 
Başlıca organik azot formları aminoasitler, proteinler ve amino şekerlerdir. Aminoasitler, bitkide 
yeni sürgün oluşumunda kullanılmak veya depo organlarında biriktirilmek üzere floem iletim 
demetlerinde çift yönlü taşınır. Düşük molekül çaplı organik madde ve organik asitler, bitkide 
besin maddelerinin yarayışlılığından, toprakta katyon değişim kapasitesini artırmaya kadar oldukça 
işlevseldir. Organik asitler ve düşük molekül yapılı organik madde, toprak çözeltisindeki pozitif 
yüklü iyonların kök yüzey alanına taşınmasını kolaylaştırır. Ayrıca organik asitlerin besin elementleri 
ile yaptığı komplekslerin bitki bünyesinde taşınmayı kolaylaştırdığı da bilinmektedir. 
Bitkilerin gelişimi, toprakların biyolojik verimliliğine de bağlıdır. Topraklarda canlı yaşam kütlesinin 
varlığı ve korunması, yüksek verim ve kalitede ürünlerin minimum maliyetle elde edilmesine imkân 
sağlar. MIXAMIN toprakların biyolojik faaliyetini destekler, enzimleri tetikler, kök gelişimine yardım 
ederken mineral gübrelemelerde, verilen besin maddelerinin alınımını artırır. Kötü ve zorlu iklim 
şartlarında bile bitkinin en iyi kalitede ve en yüksek verimde üretimini garanti eder. 

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

www.tektar.com.tr

MIXAMIN                             NK’lı Sıvı Organomineral Gübre

En Etkili, En Hızlı, En Güçlü Sonuç
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt’lik plastik şişe • 6 lt’lik plastik bidon • 10 lt’lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Karışabilirlik

Ambalaj

Notlar

         MIXAMIN pestisitler, yaprak gübreleri ve mikro element gübreleri ile karışabilir 
özelliktedir. Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle ve 
mineral yağlarla karıştırmayınız. İçeriğinden emin olmadığınız kimyasallarla karıştırmadan önce, 
ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı 
kullanmayınız.

Dikkat!

       MIXAMIN yanında verildiği tüm besin maddelerinin bitki bünyesine alımı ve 
taşınımını mükemmel hale getirir. İlaçların etkinliğini artırır. Ot ilaçlarının kültür bitkileri üzerindeki 
olumsuz etkisini azaltır. NUTRIGOLD, NUTRISTAR ve KODEFOL Serileri, kalsiyumlu preparatlar, bakır, 
çinko ile karıştırıldığında mükemmel etkinlik yaratır. Hormon uygulamalarında hormonlu kimyasallar 
ile karıştırılması önemle tavsiye edilir.

Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 

Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, 
Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, Lahana 
(Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, Karnabahar,  
Bağ, Fındık, Tütün, Süs Bitkileri ve Çiçekler, 

Ispanak, Marul, Maydanoz v.d

Topraktan
(Damlama/Yağmurlama):

2–4 lt/da
Yapraktan uygulama

genel doz:
200–400 ml/100lt suya

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. 
Fidenin şaşırtılması ve/veya vejetatif 
gelişim başlangıcından hasada kadar 
tekrarlarla uygulanır. İlk uygulama için 
3 lt/da dozu ile başlanıp, takip eden 
dönemlerde 1,5-2 lt/da dozu ile devam 

edilmesi tavsiye edilir.

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 
Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, 

Nektarin, Zeytin v.d.

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. 
Vejetatif uyanmadan itibaren uygulamaya 
başlanır ve uygulamalar hasada kadar 

devam eder.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, 

Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut v.d.

Topraktan                
(Damlama/Yağmurlama):

1–4 lt/da                   
Yapraktan uygulama
200–400 ml/da

Topraktan ve yapraktan vejetatif 
büyümenin başlangıcından itibaren 2-4 

tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) Yeşil Alan Yapraktan:                         
50-400 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-3 tekrarla 

uygulanır.

Yoğunluk g/l% w/w % w/v pH
Organik Madde (O.M) 39.0 49.5

1270 6.5 ± 0.5
Toplam Azot (N) 9.0 11.4
   • Organik azot 3.5 4.5
   • Üre azotu 5.5 7.0
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) 5.0 6.4
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sıvı bazlı, organomineral bir gübredir. Düşük molekül yapılı organik maddeler ve özel doğal 
bileşenlerce çok zengindir.

• AMINOFERT, bitkide kök ve generatif aksam performansının hızla yükselmesini 

AMINOFERT organik azot bileşenleri, düşük molekül yapılı organik maddeler, 

AMINOFERT organik maddenin,  azot ve potasyum ile desteklendiği Özellikleri

Sonuçları

Etkinliği

sağlar. 
• Bitkinin stresten hızla kurtulmasını sağlayarak gelişimi tetikler. Yüksek verimli ve kaliteli ürüne 
imkân sağlar.

• Yapraktan uygulanması çiçeklenmeden önce ve çiçeklenme safhasında, döllenme ve meyve 
tutumu sürecinde yaşanabilecek aksaklıkları ortadan kaldırır. 

• Topraktan uygulandığında, bitkiye hazır enerji sağlar. Böylece bitkisel gelişimi ve üretkenliği artırır.

• Humik maddelerin şekillenmesini sağlayarak gübre kullanımını iyileştirir ve besin maddelerinin 
yarayışlılığını artırır. Bitki besin elementlerinin yıkanma yoluyla kayıplarını azaltır.

• Toprakların su tutma kapasitesini ve su geçirgenliğini iyileştirir. 

• Yorgun toprakların canlandırılması işlevine sahip olup, organik maddece fakir olan kumlu 
topraklarda mikrobik flora ve faunayı geliştirir.

özel katkı maddeleri, üre ve potasyumun mükemmel bir karışımıdır. Gerek besleme, gerekse 
toprakların kimyasal ve fiziksel özelliklerini en iyi hale getirmek amacıyla kullanılır. İçeriği gibi 
işlevselliği de çok yönlüdür. Bitkide besinsel değerlilik bakımından organik yapısıyla AMINOFERT, 
protein içerir ve bitkide protein oluşumunu destekler. 

Proteinler metabolizma için yaşamsal öneme sahiptir. Çoğu protein katalizör görevi gören enzimlerdir. 
Bunların dışındakilerin hücresel bazda yapısal, fizyolojik, iletişimsel ve savunma görevleri vardır. 
Bitkide protein yapımına 20 aminoasit katılır. Aminoasitler D- veya L- formunda olabilir. Doğal 
olanları L-serilerdir ve bitkiler daima L-amino asitleri kullanırlar. Bununla birlikte bitkisel proteinlerin 
kuruluşuna sadece L-amino asitler katılırlar.

AMINOFERT toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini geliştirmek suretiyle bitkisel verim ve kaliteyi 
artırır. İçerdiği düşük molekül yapılı organik madde, toprakta biyolojik aktivitenin desteklenmesi, 
tabi dengelerin korunması ve besinsel devamlılığın sağlanması adına çok önemlidir. 

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

AMINOFERT             NK’lı Sıvı Organomineral Gübre 

Güçlü Bileşimiyle Kuvvetli Kök Gelişimi, Meyve Tutumu ve Meyve Büyütme
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Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt’lik plastik şişe • 6 lt’lik plastik bidon • 10 lt’lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Karışabilirlik

Ambalaj

Notlar

         AMINOFERT, bilinen pek çok pestisit ve gübrelerle karışabilir. Yine de çok güçlü 
alkali veya çok güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle ve mineral yağlarla 
karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma 
görülürse bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

       AMINOFERT KODEFOL, NUTRIGOLD ve NUTRISTAR Serileri, kalsiyumlu preparatlar 
ve bakır, çinko ile karıştırıldığında mükemmel etkinlik yaratır. Meyve tutumunu desteklemek için 
CALCIBOR ile karışımı önemle tavsiye edilir. 

Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 

Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, 
Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, Lahana 
(Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, Karnabahar,  

Bağ, Fındık, Tütün, Süs Bitkileri ve 
Çiçekler, Ispanak, Marul, Maydanoz v.d

Topraktan
(Damlama/Yağmurlama):

2–4 lt/da

Yapraktan uygulama
genel doz:

200–300 ml/100lt suya

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. 
Fidenin şaşırtılmasından 3 gün önce veya 
şaşırtmadan hemen sonra verilebildiği gibi, 
can suyu ile birlikte de verilebilir. Diğer 
bitkiler ve meyve ağaçları için vejetatif 
gelişim başlangıcından hasada kadar 

tekrarlarla uygulanır.Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 
Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, 

Nektarin, Zeytin v.d.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, 
Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut 

v.d.

Topraktan
500 ml – 3 lt/da

Yapraktan 
200–300 ml/100lt suya

veya
100–300 ml/da

Toprağa dikimden hemen önce ve 
vejetatif büyümenin başlangıcından 

itibaren 3-4 tekrarla yapraktan uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) Yeşil 
Alan

Yapraktan:
50-300 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla 

uygulanır.

% w/w % w/v Yoğunluk g/l pH

Organik Madde 17.0 21.1

1240 7.5 ± 0.5
Toplam Azot (N) 8.0 9.9

   - Organik azot 2.0 2.5

   - Üre azotu 6.0 7.4
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) 5.0 6.2
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mükemmel karışımından oluşan, sıvı bazlı organomineral nitelikli bir gübredir. Bitkide kazık ve kılcal 
kök oluşumunu teşvik eder ve stres giderir.

• ACTIVA-ROOT çok iyi bir başlangıç gübresi olup, mükemmel bir köklendiricidir. 

ACTIVA-ROOT bitkisel ekstrelerce çok zengin bir ürün olup, bitkilerde 

ACTIVA-ROOT organik madde, azot, yavaş salınımlı fosfor ve çinkonun Özellikleri

Sonuçları

Etkinliği

Bitkide hem kazık kök hem de kılcal kök oluşumunu teşvik ederek beslenmeyi optimize eder.
• ACTIVA-ROOT can suyuyla uygulanır. Bitkiyi özellikle biyotik ve abiyotik stres durumlarına karşı 
dirençli kılar.
• Fide üretiminde kullanılan kimyasal şoklayıcıların bitkiler üzerindeki durdurucu etkisini yok eder.
• Yapraktan 2 tekrarla uygulandığında kontrolsüz büyüyen bitkinin boyuna uzama hızını azaltarak 
bitkiyi kök gelişimi için koşullar.
• Kontrollü salınan polimerize fosfor içeriği, bitkinin ihtiyacı olan fosfordan özellikle gelişim 
döneminde uzun süre yararlanmasına imkân sağlar.
• Yapraktan uygulanması karanfil bitkisinde gonca sayısını belirgin biçimde artırır.
• ACTIVA-ROOT özellikle ağır bünyeli topraklarda kök gelişimi sağlamakta zorlanan bitkiler için 
mükemmel sonuçları garanti eden bir üründür.

yeşil aksamın gelişmesinden ve protein üretiminden sorumlu olan azotu; kök gelişimini artırıp, 
şaşırtma sonrası stresleri ortadan kaldıran fosforu ve çinkoyu içeren özel bir sıvı gübredir. 
Bitkisel ekstreler kök sürmesini, çiçeklenmeyi ve meyve gelişimini teşvik eder. Bitkiyi su stresine 
karşı dirençli tutar. Bununla birlikte toprakta mikroorganizma faaliyetini ve böylece de toprak 
verimliliği ile birlikte bitkilerin gelişmesi için gereken yarayışlı element varlığını artırır. 
ACTIVA-ROOT’un içerdiği fosfor, polifosfatın farklı bir polimerizasyonudur ve yavaş salınımlıdır. 
ACTIVA-ROOT, bitkiye adım adım küçük miktarlarda fosfor bırakır. Toprağın koşullarına bağlı olarak 
salınım süresi 40 – 60 gündür. Bu yeknesak fosfor salınımı, yetiştirme ortamında bitkilere her 
zaman hazır bulunacak yarayışlı fosforu tedarik eder. Ayrıca fiziksel ve kimyasal bakımdan iyi 
durumda olmayan topraklarda fosfor varlığını garanti eder. 
ACTIVA-ROOT, bitkinin kuvvetli gelişimini sağlamak için gereken azot ile birlikte, kök gelişimini 
sağlayarak çiçeklenmeyi artıran çinkoyu içerir. Böylece bitkisel verimliliği artırır.
Bileşiminde bulunan organik maddenin kaynağı olan bitkisel ekstrelerin birer işlevi olarak ACTIVA-
ROOT, bitki bünyesinde doğal sitokininlerin, oksinlerin ve giberellinlerin varlığını artırır. Böylece 
meyve ve çiçeklerin gelişimine yardımcı olur. Biyotik ve abiyotik streslere karşı bitkisel iç direnci 
artırır.

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Biçimi Sıvı

ACTIVA-ROOT     NP’lı Sıvı Organomineral Gübre 

Kılcal ve Kazık Kök Uzmanı



www.tektar.com.tr

Bileşimi

Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu

• 1 lt’lik plastik şişe • 6 lt’lik plastik bidon • 20 lt’lik plastik bidon

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile 
+35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve 
kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Karışabilirlik

Ambalaj

Notlar

         Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle 
ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Kalsiyum, kükürt ve bakır içeren gübreler ve diğer kimyasallarla 
karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma 
oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Dikkat!

          ACTIVA-ROOT NUTRIGOLD, NUTRISTAR ve KODEFOL serileri ile birlikte kullanıldığında 
mükemmel sonuçlar verir.  

Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, 

Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, 
Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç, Yeşil 
Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, Lahana 
(Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, Karnabahar,  
Bağ, Fındık, Tütün, Süs Bitkileri ve Çiçekler, 

Ispanak, Marul, Maydanoz v.d

Topraktan:
1–2 lt/da

Yapraktan uygulama,
Genel doz:

50–150 ml/100lt suya

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. 
Fidenin şaşırtılmasından 3-6 gün önce ve 
şaşırtmadan 5–7 gün sonra verilebildiği 
gibi, can suyu ile birlikte de verilebilir. 
Diğer bitkiler ve meyve ağaçları için 

vejetatif gelişim başlangıcından hasada 
kadar tekrarlarla uygulanır.Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, 

Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, 
Nektarin, Zeytin v.d.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri 
Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, 

Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut v.d.

Topraktan:
500 ml–1 lt/da

Yapraktan: 
50–150 ml/da

Toprağa dikimden hemen önce ve vejetatif 
büyümenin başlangıcından itibaren 2-3 

tekrarla yapraktan uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.) Yeşil Alan
Yapraktan: 

50-150 ml/da

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde 
yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla 

uygulanır.

 % w/w % w/v Yoğunluk g/l pH
Organik Madde 15.0 18.2

1210 5.0 - 7.0

Toplam Azot (N) 9.0 10.9
   - Organik azot 1.5 1.8
   - Amonyum azotu 2.5 3.0
   - Üre azotu 5.0 6.1
Toplam Fosfor pentoksit (P2O5) 9.5 11.5
Suda Çözünür Fosfor pentoksit (P2O5) 9.0 10.9
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0.1 0.2
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