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NPK
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Gardenya Prof NPK serisi kullanılan kaliteli ve yüksek 
çözünürlüğe sahip hammaddeler ile her çeşit sulama 
sisteminde ve her türlü bitki çeşidinde rahatlıkla 
uygulanabilen NPK gübresidir.

Gardenya Prof NPK suda tamamen eriyebilen yüksek 
kaliteye sahip bir NPK gübresidir.

Özellikleri:

• Yüksek saflıkta hammadde içerir.

• Yüksek çözünürlüğe sahiptir.

• Kullanılan bitki besin elementleri bitki tarafından 
kolayca özümsenebilir.

• Bitki gelişiminin her evresi için geliştirilmiş özel 
formülasyonları vardır.

• İçerisinde bulunan mikro besin elementleri ile bitkilerin 
büyümesini ve gelişmesini destekler.

• Üretimde kullanılan anti kek ajanı sayesinde kesinlikte 
taşlaşma ve donma problemi yaşanmaz.

Water Soluble
NPK Fertilizer

20-20-20 + ME

15-30-15 + ME

10-0-40 + ME

16-8-24 + ME
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NPK
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
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• Son derece saf ve yüksek çözünürlüğe sahip 
hammaddelerden üretilmiş, açık arazi ve serada 
tüm sulama sistemleri için tasarlanmış, aynı 
zamanda yapraktan ve topraktan da uygulanabilen 
bir toz gübredir.

• Makro elementler arasındaki oran, potasyumun 
yüksek içeriği genel olarak ürünlerin bitkisel 
evrelerinin son dönemleri sırasında uygundur 
ve potasyuma doymamış bitkilerin beslenme 
gerekliliğini karşılar. 

• İhtiva ettiği Azot, Potasyum, Magnezyum, Bor, 
Mangan, Çinko gibi elementler sayesinde dengeli 
vejetatif gelişim, optimal meyve büyümesi yüksek 
standartlı kaliteli ürünler elde etmeyi sağlar. 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Azot : % 6

Amonyum Azotu (NH4-N) : % 2

Nitrat Azotu (NO3-N) : % 1

Üre Azotu (NH2-N) : % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 16

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) : % 8

Suda Çözünür Bor (B)  : % 0.1

Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 5

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 4

KLOR (Cl) MİKTARI : % 0.4

NİTRO TECH
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

6-0-16+(8 MgO)+ME
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• Yüksek konsantrede, dengeli bitki besin 

kombinasyonu içerir.

• Yağlık ürünlerde yağ miktarı ve kalitesini artırır.

• Şeker pancarında şeker içeriğini ve verimi 

artırır.

• Bitki tarafından hızlı bir şekilde emilir.

• Meyve ağaçlarında hasat sonrası uygulamada, 

ağacın yeni sezon hazırlığına yardımcı olur.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Suda Çözünür Bor (B) % 5

Suda Çözünür Demir (Fe) % 3

Suda Çözünür Mangan (Mn) % 8

Suda Çözünür Molibden (Mo) % 0,02

Suda Çözünür Çinko (Zn) % 5

BRONCO
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

% 5 B + % 3 Fe + % 8 Mn + %0,02 Mo + % 5 Zn
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• İçerdiği enzim ve vitaminler sayesinde bitkiye 
yarayışlılığı üst seviyededir.

• NPK ve mikro elementler bitki tarafından 
kolayca alınır.

• Mikro elementler % 100 EDTA ile ŞELATLIDIR.

• Klor, Sodyum içermeyen AGRO WOLF SCORE 
ürünleri sulama sistemlerinde sorun veya tuz 
birikimine neden olmaz. 

• Karbonat ve sülfat tuzu içermez. Ürünün 
düşük EC değeri yüksek besleme kapasitesi 
sağlar. 

• AGRO WOLF SCORE serisi yapraktan, 
topraktan uygulanabilir.

SCORE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Water Soluble
NPK Fertilizer

18-18-18+ME

9-55-5+2 MgO+ME

5-0-45+2 MgO+ME
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• Demir bitkilerde klorofil oluşumu için mutlak gereklidir. 
Fotosenteze , protein ve karbonhidrat oluşumuna, solunuma 
ve enzim faaliyetlerine yardımcı olur. Kireç oranı yüksek 
topraklarda bitki tarafından alımı zorlaşır, eksikliğinde 
gelişme geriler, kalite ve verim azalır.

• EDDHA şelatının stabil olduğu PH aralığı EDTA, 
DTPA,HEDTA gibi şelatlanma maddelerinin PH aralığından 
daha geniştir. Bu sebeple kullanım alanı daha geniştir.

• Özellikle PH’sı yüksek kireçli topraklarda en etkili demir 
kompleksidir.

• Demirin bitki için önemi büyüktür.Protein sentezinde, 
klorofil üretimindeki oksijenin iletilmesinde, solunum 
sağlayan enzimlerde demir hep başroldedir.

• Yaprak kalınlığını artırarak besin alımını teşvik eder, bunun 
sonucunda verimin artmasını sağlar.

UYGULAMA DOZLARI:

Sebzelerde (Sera)  ......................200-300 gr/dekar

Meyve Ağaçları Fidan ..................20-50 gr/ağaç

 Genç Ağaç .........80-100 gr/ağaç

 Yaşlı Ağaç ....... 125-150 gr/ağaç

Narenciye Genç Ağaç ....... 100-150 gr/ağaç

 Yaşlı Ağaç .......150-200 gr/ağaç

Bağlar (Omca Başına) .............................. 10-20 gr

Tarla Bitkileri  ......................250-350 gr/dekar

Süs Bitkileri  .............................500 gr/dekar

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Suda Çözünür Demir (Fe) : % 6

EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)  : % 6

EDDHA Şelatının stabil pH aralığı : 3-8

IRON
DEMİR ŞELATI - EDDHA

10 Kg
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• Bitkinin direncini arttırır.

• Bitki gelişimini hızlandırır.

• Düşük moleküler ağırlığı sayesinde çok 
hızlı alınım, taşınma ve fayda sağlar.

• Soğuk hava şartlarında bitkinin gelişiminin 
durduğu dönemlerde bitkinin büyümesini 
destekler  ve hızlandırır.

• İçerdiği yüksek oranda Amino Asitler 
sayesinde bitkinin stres koşullarına 
dayanıklılığını arttırır.

• Makro ve Mikro elementlerden daha 
yüksek oranda faydalanma sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Organik Madde : % 40

Organik Karbon : % 15

Organik Azot : % 6

Serbest Amino Asitler : % 10

pH Miktarı : 6 - 8

ARTE 10
HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
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• Topraktaki mikrobiyal canlılığı uyararak 

yetiştiricilik için en uygun koşulları teşbik eder.

• Hem gövdede, hem meyvede hem de 

çiçeklenmede çok olumlu sonuçlar alınır.

• Uygulama sonrası çabuk ve uzun süreli etki 

sağlar.

• Bitkinin tuzluluk, sıcak, soğuk, kuraklık, don, 

hastalık ve ışık stresinden olumsuz etkilenmesini 

önlemede yardımcı olur.

• Gübrelerle birlikte karıştırılarak kullanıldığında, 

bitki besin maddelerinin daha iyi alınmasını ve 

bunların bitki bünyesindeki etkinliğinin daha iyi 

olmasını sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Organik Madde : % 25

Organik Karbon : % 10

Organik Azot : % 2,5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 2

Serbest Aminoasitler : % 6

pH Aralığı : 4-6

WOLFAMİN
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
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• CUP 6 bitki gelişimi, hastalık direnci, 
çiçekleme, meyve tutumu ve ürün 
kalitesinde etki gösteren etkili bir besin 
takviyesidir.

• Bitkinin mantari ve bakteriyel zararlılara 
karşı direncini artırmaya fayda sağlar.

• Sıvı yapısıyla kullanım kolaylığı sağlayan, 
özel formülasyonu sayesinde yüksek 
peformans gösteren bir gübredir.

• CUP 6 yaprak ve taban uygulamaları için 
performanslı bir besin takviyesidir.

• CUP 6 bitkilerde bakır eksikliğinin 
giderilmesinde çok hızlı ve etkilidir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Suda Çözünür Bakır (Cu) : % 6

KLOR (Cl) İÇERİĞİ : % 0.06

CUP 6
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
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• Tüm toprak ve iklim koşullarında, tüm bitki 
çeşitlerinde bitkinin sağlıklı beslenmesini sağlar.

• İçerdiği organik madde miktarının yüksek olması , 
bitkinin gübre alımında en çok zorlandığı kış aylarında 
, bitkinin performansını arttıran ideal bir gübredir.

• Kullanılan bitkilerde iyi bir kök oluşumu, dengeli 
büyüme sağlar. Aroması yüksek kaliteli ve bol ürün 
elde edilir.

• Hububat kullanımlarında iyi bir kök oluşumu sağlar, 
ideal gövde yapısı sağlar, kardeşlenmeyi arttırır, 
glüten ve verim artışı sağlar.

• Her ortamda suda çözünebilir formuyla her türlü 
sulama sisteminde rahatlıkla kullanılabilir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Organik Madde : % 22

Toplam Azot (N) : % 6

Organik Azot : % 1

Üre Azotu (NH2-N) : % 5

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 6

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 6

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 6

Suda Çözünür Bor (B) : % 0,5

Suda Çözünür Demir (Fe) : % 0,5

Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 0,5

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 2

Serbest Aminoasitler : % 5

Alginik Asit : % 0,1

Giberalik Asit : 20 ppm

Maksimum Klor Miktarı : % 4,7

pH Aralığı : 2,9-4,9

PREMIUM PLUS
NPK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
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• Toprağın kabarmasına ve bitkide kuvvetli 
saçak kök oluşumuna sebep olur.

• Ağır metalleri ve toksinleri bağlayarak 
bitki bünyesinden uzaklaştırır.

• Hücre yenilenmesi ve bağışıklık sisteminin 
gelişmesine yardımcı olur.

• Enerjiyi arttırır.

• Mikro organizma faaliyetlerini hızlandırır 
ve sayısını arttırır.

• Organik gübre olduğu için diğer kimyasal 
gübrelerin toprakta oluşturduğu tuzluluk 
problemini ortaya çıkarmaz.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Organik Madde : % 40

Organik Karbon : % 18

Toplam Azot (N) : % 2

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 3

pH Aralığı : 4,3-6,3

SPECIAL
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
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• Hücre duvarını güçlendirir, hücreler arasındaki 

boşlukları azaltarak hastalıklara karşı direnç 

oluşturur.

• Meyvelerin şekil bozukluklarını önler, raf ömrünü 

arttırır.

• Meyvede yumuşama hissedilince sertleşmeyi 

sağlar.

• Domateste çiçek burnu çürüklüğünü önler.

• Elma ve armutta acı benek hastalığını önler.

• Çiçeğin yapısında yer alarak meyve tutumunu 

arttırır, çiçek ve meyve dökülmesini azaltır.

• Çatlama ve akmaları önler.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Azot (N) : % 8

Nitrat Azotu (NO3-N) : % 7

Amonyum Azotu (NH4-N) : % 1

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) : % 13

Suda Çözünür Bor (B) : % 1

pH Aralığı : 4,6-6,9

BOLCA
AZOT, KALSİYUM VE BOR KARIŞIMLI SIVI GÜBRE
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• İz elementler EDTA şelatlı olduğundan dolayı 
bitki tarafından tamamen alınabilir haldedir.

• Suda kolaylıkla eriyebilen toz formülasyonu 
; üstün kalitede ve yüksek oranda mikro besin 
maddeleri içeren mikro element kaynağıdır.

• Mikro element eksikliğinde yaprak, yaprak 
klorozuna, çiçek dökümüne, zayıf meyve 
gelişimine ve ufak meyveye yol açabilen mikro 
element ihtiyacını karşılamada mükemmel 
sonuçlar verir.

• Kullanıldığı tüm bitkilerde daha fazla tomurcuk 
ve çiçek oluşumu sağlayarak yüksek verim ve 
kaliteli mahsul elde edilmesini sağlar.

• Vejetatif ve generatif gelişimin kesintisiz 
devamını sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Suda Çözünür Bor (B) : % 2

Suda Çözünür Bakır (Cu) (EDTA ile Şelatlıdır) : % 0,8

Suda Çözünür Demir (Fe) : % 4

EDTA ile Şelatlı Demir (Fe) : % 2

Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 4

Suda Çözünür Molibden (Mo) : % 0,004

Suda Çözünür Çinko (Zn) (EDTA ile Şelatlıdır) : % 2

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı 

Fe için 3-9, Cu ve Zn için 2-11

KLOR (Cl) İÇERİĞİ : % 0.6

PLATINIUM
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
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• Suda kolaylıkla eriyebilen toz 
formülasyondadır.

• Bitkinin mikro element noksanlığını giderir.

• Çiçek oluşumunu ve meyve tutumunu 
destekler verim artışı ve kaliteli ürün sağlar.

• Bitki tarafından ihtiyaç duyulan iz elementleri 
yüksek oranda bünyesinde bulundurur.

• Her türlü sulama sistemi ile her dönemde 
yapraktan ve topraktan uygulanabilir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Suda Çözünür Bor (B) : % 0,5

Suda Çözünür Bakır (Cu) : % 0,5

Suda Çözünür Demir (Fe) : %  4

Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 3

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 4

Klor (Cl) içeriği : % 0,25

COMBİ-MİX
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
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• İçerdiği organik madde nedeniyle topraktaki 
organik madde miktarını arttırır.

• Makro ve mikro besin elementlerinin  
topraktan dengeli olarak uzun süre alınmasını 
sağlar.

• Bitkilerde hücre zarının, proteinlerin ve 
klorofillerin durağanlaşmasına yardımcı olur, 
böylece yaşlanmayı geciktirir.

• Kuvvetli kök gelişmesini sağlayarak bitkinin 
topraktan daha fazla besin maddesi ve su 
almasını sağlar.

• İçerdiği Alginik Asit nedeniyle bitkilerin hızlı ve 
sağlıklı kök oluşumunu arttırır.

• Ürünlerin depolama dayanıklılığını arttırır.

SEANERGY
KATI DENİZ YOSUNU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                      W/W

Organik Madde : % 40

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 12

Alginik Asit : % 0,5

Maksimum EC : 43,9 dS/m

pH Aralığı : 8 - 10

400 gr
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• İçerdiği organik madde nedeniyle topraktaki 
organik madde miktarını arttırır.

• Makro ve mikro besin elementlerinin  
topraktan dengeli olarak uzun süre alınmasını 
sağlar.

• Bitkilerde hücre zarının, proteinlerin ve 
klorofillerin durağanlaşmasına yardımcı olur, 
böylece yaşlanmayı geciktirir.

• Kuvvetli kök gelişmesini sağlayarak bitkinin 
topraktan daha fazla besin maddesi ve su 
almasını sağlar.

• İçerdiği Alginik Asit nedeniyle bitkilerin hızlı ve 
sağlıklı kök oluşumunu arttırır.

• Ürünlerin depolama dayanıklılığını arttırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Organik Madde : % 17

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 3

Alginik Asit : % 0,7

Giberallik Asit : 150 ppm

Maksimum EC : 9 dS/m

pH Aralığı : 8,5-10,5

BLUEMOTİON
SIVI DENİZ YOSUNU
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• Olumsuz iklim ve toprak faktörlerine karşı 
bitkinin dayanıklılığını arttırır.

• Bitkileri köklenmeye teşvik eder.

• Yorgun toprakları canlandırır.

• Meyve uzatan bitkilerde (hıyar,biber,kabak vs.) 
hızlı meyve büyümesi sağlayarak hasat süresini 
kısaltır.

• Hububatta gluteni arttırır.

• %100 Doğal Amino Asitler bitkiyi vejetatif 
gelişim sürecinin başlangıcında en kuvvetli ve 
ne hızlı ve en hızlı biçimde geliştirirken, meyve 
gelişim sürecinde ise meyveye kanalize olarak 
meyveyi hızlı şekilde büyütür ve besler.

• Yüksek organik karbonu sayesinde kimyevi 
gübrelerin bitki bünyesine alımını arttırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Organik Madde : % 40

Organik Karbon : % 18

Organik Azot : % 3,5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 2

Serbest Aminoasitler : % 20

pH Aralığı : 4,8-6,8

AMİNO MAX 20
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
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• Çinko bitkide bulunan çoğu enzim 
sisteminde katalizör olarak rol alır.

• Süper Çinko, yaprakların büyümesini, 
dirençli ve canlı kalmasını sağlar.

• Soğuk ve dona karşı bitkiye mukavemet 
kazandırır.

• Çiçek dökülmesini önler ve çiçeklerin 
daha canlı olmasını sağlar.

• Döllenmeyi hızlandırır ve hasada erkencilik 
sağlayarak kaliteyi arttırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 5

Klor (Cl) içeriği : % 0,7

SÜPER ÇİNKO
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
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• Bitkilerde Azot ve Çinko noksanlığını 
gidermek için kullanılır.

• Bitkilerde yeşil aksam gelişimini çok hızlı 
bir şekilde arttırır.

• Gelişme geriliği olan bitkilerde hızlı bir 
gelişme sağlar.

• İri ve olgun meyve oluşumunu teşvik eder.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Azot (N) : % 15

Amonyum Azotu (NH4-N) : % 2,5

Nitrat Azotu (NO3-N) : % 2,5

Üre Azotu (NH2-N) : % 10

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 1,5

Klor (Cl) içeriği : % 0,47

Biüresi Düşüktür.

NİTRAZON
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
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• İçerdiği organik madde, yüksek oranda 
fosfor,çinko, amino asit ve diğer materyallerin 
özel formülü sayesinde hızla bitki bünyesine alır 
ve kullanır.

• Çiçeklenmeyi ve döllenmeyi arttırıp verim artışı 
sağlar.

• Bitkinin doğal savunma mekanizmasını 
harekete geçirir ve hastalıklara karşı direncini 
arttırır.

• Çinko noksanlığında görülebilecek bozuklukları 
engeller.

• Kılcal kök gelişimi sağlar ve güçlü tohum gelişir 

• Toprak içerisindeki az hareketli olan fosfor bitki 
içerisinde hareketlidir, ihtiva ettiği Amino Asitler 
bunu destekler.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Organik Madde : % 10

Toplam Azot (N) : % 3

Üre Azotu (NH2-N) : % 3

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 20

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 20

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 3

Serbest Aminoasitler : % 3,5

Alginik Asit : % 0,1

Giberallik Asit : 100 ppm

Maksimum Klor (Cl) Miktarı : % 2,5

pH Aralığı : 1,1-3,1

NEW POWER Zn
NP’Lİ SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
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• Organomineral bir üründür.

• Uygulandığı alanlarda özellikle hububatta 
mükemmel bir kök gelişimi, istenilen gövde 
yapısı sağlar.

• Kardeşlenme sayısını arttırır.

• Hububatta istenilen dane rengini elde 
etmede yardımcı olur.

• Ürünün kullanıldığı hububat arazilerinde 
daha yüksek verim elde edilmesini sağlar.

• Kullanılan hububat arazilerinde gluten ve 
protein oranlarının artışında çok ciddi katkı 
sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Organik Madde : % 25

Toplam Azot (N) : % 6

Organik Azot : % 1,5

Üre Azotu (NH2-N) : % 4,5

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 3

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,5

Maksimum Klor Miktarı : % 0,4

pH Aralığı : 2,3-4,3

TAHILIM
NPK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
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• Organomineral bir üründür.

• İçersinde yüksek miktarda organik 
madde, Azot, Fosfor, Potasyum ve iz 
element (Çinko, Bor, Mangan) ihtiva eden 
bir üründür.

• Yeşil aksamı geliştirmede önemli rol oynar, 
meyve büyüme dönemimde meyvenin 
büyümesi konusunda oldukça başarılı bir 
üründür.

• Meyve ağırlığını arttırır, meyve rengini 
iyileştirir, şeker oranını arttırır, doğal 
aromayı mükemmelleştirir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Organik Madde : % 25

Toplam Azot (N) : % 6

Organik Azot : % 1,5

Üre Azotu (NH2-N) : % 4,5

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 3

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,5

Maksimum Klor Miktarı : % 0,4

pH Aralığı : 2,3-4,3

PANCARIM
NPK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
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• Bitkilerin tüm aşamalarında, bitki gelişiminde ve 
meyve büyümesinde etkili sıvı formülasyonlu bir 
üründür.

• Bitkilerde çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu arttırır.

• Kimyasal içerikli fosforlu gübrelerle karşılaştırıldığında 
bitkiler tarafından daha hızlı ve etkin bir biçimde çok 
kolay emilim sağlayan bir üründür.

• Bitkiler tarafından rahatlıkla alınabilen ve uygulandığı 
alandaki bitkilere çok yoğun etki sunan özel 
formülasyon bir üründür.

• Yüksek alkali topraklarda pH’ ı ani olarak düşürür. 
Bu sebeple içerisinde bulunmadığı halde toprakta 
var olupta yüksek pH’dan dolayı alınamayan besin 
maddelerini çözerek bitkinin istifadesine sunar.

• Kullanıldığı topraklarda mikroorganizma faaliyetlerini 
hızla arttırır. Toprak kabarır, toprakta su ve hava girecek 
gözenekler oluşturur. Bu durumda da toprak canlılığının 
artmasına ve doğal orak beslenme bozukluklarının 
ortadan kalkmasına neden olur.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Organik Madde : % 25

Toplam Azot (N) : % 2

Organik Azot : % 1

Üre Azotu (NH2-N) : % 1

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 15

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 15

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 3

Maksimum Klor Miktarı : % 0,6

pH Aralığı : 1 - 3

FOSFORLUM
NK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
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• Organomineral bir üründür.

• Bitkinin vejetatif aksamını geliştirir ve 
canlılığını sağlar.

• Çiçeklenmeyi arttırır, kök yapısını geliştirir.

• Yüksek verim sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Organik Madde : % 25

Toplam Azot (N) : % 6

Organik Azot : % 1,5

Üre Azotu (NH2-N) : % 4,5

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 3

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,5

Maksimum Klor Miktarı : % 0,4

pH Aralığı : 2,3-4,3

SEBZEM
NPK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
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• Organomineral bir üründür.

• İçerisinde bulunan yüksek miktardaki 
organik maddeden dolayı bitkiye verilen 
ve toprakta bulunan besin elementlerinin 
bitki tarafından alınmasını kolaylaştırır ve 
topraktan yıkanmasını engeller.

• Doğal olarak içerisinde bulunan mikro 
elementler (Çinko, Demir, Mangan, Bor)  
sayesinde bitkinin iz element ihtiyacının 
karşılanmasına önemli katkı sağlar.

• Ürünün kullanıldığı mısır arazilerinde 
vejetatif aksamı geliştirmede yardımcı olur.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Organik Madde : % 25

Toplam Azot (N) : % 6

Organik Azot : % 1,5

Üre Azotu (NH2-N) : % 4,5

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 3

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,5

Maksimum Klor Miktarı : % 0,4

pH Aralığı : 2,3-4,3

MISIRIM
NPK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
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• Organomineral bir üründür.

• İçerisinde bulunan yüksek miktardaki 
organik maddeden dolayı bitkiye verilen 
veya toprakta olupta bitki tarafından 
alınamayan materyallerin bitki tarafından 
alınımını ve yarayışlı hale gelmesini sağlar.

• Yeşil aksamın gelişmesinde etkilidir.

• Meyvelerin büyüme döneminde 
kullanıldığı zaman meyvenin büyümesine 
ciddi katkı sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Organik Madde : % 25

Toplam Azot (N) : % 6

Organik Azot : % 1,5

Üre Azotu (NH2-N) : % 4,5

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 3

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,5

Maksimum Klor Miktarı : % 0,4

pH Aralığı : 2,3-4,3

MEYVEM
NPK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
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• Organomineral bir üründür.

• Meyve ağırlığını arttırır, meyvenin istenen 
renge ulaşmasını sağlar, doğal aromayı 
mükemmelleştirir.

• Yeşil aksamın gelişiminde etkilidir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                        W/W

Toplam Organik Madde : % 25

Toplam Azot (N) : % 6

Organik Azot : % 1,5

Üre Azotu (NH2-N) : % 4,5

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 3

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,5

Maksimum Klor Miktarı : % 0,4

pH Aralığı : 2,3-4,3

PATATES & SOĞAN
NPK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
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• Toprak pH’ının düzenlenmesinde en etkili 
üründür.

• Toprağın pH’ının yüksekliği nedeniyle 
toprakta var olupta bitki tarafından 
alınamayan makro ve mikro besin 
elementlerinin bitki tarafından alınımını 
kolaylaştırır.

• Toprağın tuzluluğunu azaltır ve önler.

• Kireçli topraklarda kireci kırar.

• Bitkide sağlıklı bir gelişim elde edilir, 
bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

• Mahsül kalitesini arttırır.

• Organik tarıma uygun bir üründür.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Litrede 800 gr

Mikronize Elementel S (Kükürt) içerir.

REGULA-80
SC Formunda Elementel Sıvı Kükürt
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GARDENYA
Aşı ve Budama
Macunları

GARDEN
Aşı Bandı

GARDENWET
Yayıcı & Yapıştırıcı
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