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Tarımda beyaz bir sayfa açın

HAKKIMIZDA

2015 yılında Beyazkar Tarım olarak Antalya ve Burdur bölgesinde 
faaliyet göstermeye başlamış olup sebze ve gübre üretiminde 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimiz tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda Antalya'da 
kimyasal, organik ve inorganik gübre üretimi yapmaktadır.

Tarım sektöründe �rmamız Beyazkar Group olarak markalaşmış 
olup, kalite ve güveni her daim önde tutan çizgisini değiştirmeden 
hede�erine doğru bu yolda ilerleyen bir �rma olarak siz değerli iş 
ortaklarımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

Tarım pazarında kalite ve güven ile yerini almış, üretimde bayi 
ağını yurtiçi ve yurtdışı olarak genişletme odaklı çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.

Sektörün ihtiyaçlarına göre kendini sürekli yenileyen, teknolojiye 
yatırım yaparak işimizi daha üst seviyelere çıkarmak için, hizmet 
politikamızı her geçen gün yenilikler katarak iyileştiriyoruz.

Şirket çizgimizi hiç bir zaman değiştirmeden bir adım sonrasının 
daha iyi olacağı inancıyla başarı merdivenlerini tek tek emin adım-
larla çıkmaktayız, unutmadığımız bir şey ise merdivenin ilk basa-
mağı ve son basamağı arasındaki fark ve biz o son basamağın 
hakkını verebilmek için her geçen gün daha çok gelişmekteyiz, 
öğrenmekteyiz ve bu tecrübelerimizle siz değerli iş ortaklarımıza 
hizmetin en kalitelisini vermekteyiz.



EXZEN

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(1. Organize San. Sit. Yanı) Kırkgöz San. Sit.
Kömürcüler Mh. 2886 Sk. No:8/1 Döşemealtı /ANTALYA 

Tel: 0242 502 44 64 Fax: 0242 221 48 88
info@beyazkar.com.tr • www.beyazkar.com.tr

18-18-18 + ME

EC FERTILIZER / NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik  % w/w
Toplam Azot (N)   18
Amonyum Azotu (N)   7
Nitrat Azotu (N)   4,1
Üre Azotu (N)   6,9
Nötral Amonyum Sitrat
ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)   18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)   18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)   18
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA İle Şelatlı  0,03
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA İle Şelatlı  0,07

made in türkiye

EXZEN 18.18.18+ME
*Özel bir damlama gübresi olan Exzen özel malzeme ve enzimlerle 
zenginleştirilmiştir. *Dikimden olgunluk dönemine kadar kullanılır , 
kök sistemini güçlendirir,dal yaprak ve sürgün gelişimini arttırır. *Özel 
formülü sayesinde bitkilerin,aşırı soğuk ve sıcak dönemlerini daha 
kolay geçirmesini salar. *Yapımında kullanılan kaliteli hammaddeler 
sayesinde suda tamamen çözünen Exzen, içeriğin de ki şelat 
malzemeleri sayesinde bitki tarafından alınabilirliği yüksektir. 
*İçerisinde bulunan mikro elementler EDTA ile şelatlanmış olup 
topraktan alınımı yüksektir. *Özel şelatlama sayesinde yapraktan 
uygulamalarda bitki bünyesine alınımı yüksektir. *Üretiminde 
kullanılan kaliteli ham maddeler sayesinde toprakta tuz birikimi 
yapmaz bitkilerde verimliliği arttırır. *Tamamen homojen olup 
ambalajında sertleşmeyen ve %100 suda çözüne bilen Exzen, her 
türlü sulama sisteminde kullanılır.

EXZEN 18.18.18+ME
*Exzen, a special drip fertilizer, is enriched with special materials and 
enzymes. *Exzen is used from planting to maturity period, 
strengthens the root system, increases branch, leaf, and shoot 
development. *Thanks to its special formula, it provides plants to pass 
extremely cold and hot periods more easily. *The microelements it 
contained are chelated with EDTA and their absorption from the soil is 
extremely high. *Thanks to special chelation, its absorption into the 
plant is high in foliar applications. *Thanks to the quality raw materials 
used in its production, it does not accumulate salt in the soil and 
increases the productivity in plants. *Totally homogeneous, non-hard-
ening in its packaging, and 100% water-soluble, Exzen is used in all 
kinds of irrigation systems.

EXZEN 18.18.18+ME
ARAPÇA KISIM GELECEK

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre 
değişmektedir. Genel olarak 100 litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme 
döneminde topraktan ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan, 
Salatalık, Kavun, Karpuz, 
Kabak, Patates, Çilek, 
Soğan, Sarımsak, Havuç, 
Kereviz, Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak

Bağ

Dikimden itibaren tüm gelişim
döneminde 7-15 gün ara ile
meyve olgunluk dönemine kadar

Tüm gelişim döneminde 10 gün
ara ile meyve olgunluk dönemine
kadar
Doğumdan 30-45 gün önceden 2-3
uygalama. ve gelişim döneminde
uygulama
Tüm gelişim döneminde 10 gün
ara ile olgunlaşma dönemine kadar

1-2 kg / dekarTüm gelişim dönemlerinde

Tüm gelişim döneminde meyve
tutumu ile beraber tatlı su
dönemine kadar

2-3 kg / dekar

2,5-3 kg / dekar

2kg-3kg/dekar

2-3kg-/dekar

2,5-3 kg / dekar

100 litre su
200-400 gr

100 litre su/200 gr

100 litre su
200-400 gr

100 litre su
200-400 gr

100 litre su/250 gr

-



16-08-24 + ME
Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N) 16
Amonyum Azotu (N) 6,8
Nitrat Azotu (N) 5,3
Üre Azotu (N) 3,9
Nötral Amonyum Sittrat
ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 24
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA İle Şelatlı 0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA İle Şelatlı 0,04

EXZEN
EC FERTILIZER / NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(1. Organize San. Sit. Yanı) Kırkgöz San. Sit.
Kömürcüler Mh. 2886 Sk. No:8/1 Döşemealtı /ANTALYA 

Tel: 0242 502 44 64 Fax: 0242 221 48 88
info@beyazkar.com.tr • www.beyazkar.com.tr

made in türkiye

EXZEN 16.8.24+ME
*Özel bir damlama gübresi olan Exzen özel malzeme ve enzimlerle 
zenginleştirilmiştir. *Meyve oluşumundan hasat sonuna kadar 
kullanılır. *İçerisindeki özel karışımlar sayesinde meyvenin kalitesinin 
artmasını ve büyümesini sağlari. *Özel formülü sayesinde 
bitkilerin,aşırı soğuk ve sıcak dönemlerini daha kolay geçirmesini salar. 
*Yapımında kullanılan kaliteli hammaddeler sayesinde suda tamamen 
çözünen Exzen, içeriğin de ki şelat malzemeleri sayesinde bitki 
tarafından alınabilirliği yüksektir. *İçerisinde bulunan mikro 
elementler EDTA ile şelatlanmış olup topraktan alınımı yüksektir. 
*Özel şelatlama sayesinde yapraktan uygulamalarda bitki bünyesine 
alınımı yüksektir. *Üretiminde kullanılan kaliteli ham maddeler 
sayesinde toprakta tuz birikimi yapmaz bitkilerde verimliliği arttırır. 
*Tamamen homojen olup ambalajında sertleşmeyen ve %100 suda 
çözüne bilen Exzen,her türlü sulama sisteminde kullanılır.

EXZEN 16.8.24+ME
*Exzen, a special drip fertilizer, is enriched with special materials and 
enzymes. It is used from fruit formation to the end of harvest. *Thanks 
to the special mixtures in it, it provides increase quality of the fruit and 
its growth. *Thanks to its special formula, it provides plants to pass 
extremely cold and hot periods more easily. *Thanks to the quality raw 
materials used in its production, Exzen, which dissolves completely in 
water, it has a high absorbability by the plant thanks to its chelate 
materials. *The microelements it contained are chelated with EDTA
and their absorption from the soil is extremely high. *Thanks to special 
chelation, its absorption into the plant is high in foliar applications. 
*Thanks to the quality raw materials used in its production, it does not 
accumulate salt in the soil and increases the productivity in plants. 
*Totally homogeneous, non-hardening in its packaging and 100% 
water soluble, Exzen is used in all kinds of irrigation systems

EXZEN 16.8.24+ME
ARAPÇA KISIM GELECEK

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre 
değişmektedir. Genel olarak 100 litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme 
döneminde topraktan ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan, 
Salatalık, Kavun, Karpuz, 
Kabak, Patates, Çilek, Soğan, 
Sarımsak, Havuç, Kereviz, 
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak

Bağ

Meyve tutumu ile beraber
olgunlaşma döneminde 7-10 gün
ara ile uygulama

Meyve tutumu ile beraber
olgunlaşma döneminde 10-15 gün
ara ile uygulama
Meyve tutumu ile beraber 1-2
sulama ve olgunlaşma döneminde
her suda uygulama
Kesim öncesinde ihtiyaca göre
1-2 uygulama

1-2 kg / dekarYumrular oluştuk dan sonra 10
gün ara ile uyguma

Meyve tutumu ile beraber 1-2
sulama aralıklarla tatlı su dönemine
kadar uygulama

2-3 kg / dekar

2-3 kg / dekar

2kg-4kg/dekar

2-4kg/dekar

2-3kg / dekar

100 litre su
200-250 gr

100 litre su
200-300 gr

100 litre su
200-300 gr

100 litre su
200-250 gr

300-500gr/dekar

-



EXZEN
15-30-15 + ME

EC FERTILIZER / NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N) 15
Amonyum Azotu (N) 8,2
Nitrat Azotu (N) 3,1
Üre Azotu (N) 4
Nötral Amonyum Sitrat
ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 30
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 15
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA İle Şelatlı 0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA İle Şelatlı 0,06 

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(1. Organize San. Sit. Yanı) Kırkgöz San. Sit.
Kömürcüler Mh. 2886 Sk. No:8/1 Döşemealtı /ANTALYA 

Tel: 0242 502 44 64 Fax: 0242 221 48 88
info@beyazkar.com.tr • www.beyazkar.com.tr

made in türkiye

EXZEN 15.30.15+ME
*Özel bir damlama gübresi olan Exzen özel malzeme ve enzimlerle 
zenginleştirilmiştir. *Bitkinin dikim döneminden çiçeklenme sonuna 
kadar kullanılır. *Sağlıklı bir çiçeklenme, kök gelişimi,tohum ve meyve 
oluşumunda önemli rol oynar. *Özel formülü sayesinde bitkilerin,aşırı 
soğuk ve sıcak dönemlerini daha kolay geçirmesini salar. *Yapımında 
kullanılan kaliteli hammaddeler sayesinde suda tamamen çözünen 
Exzen, içeriğin de ki şelat malzemeleri sayesinde bitki tarafından 
alınabilirliği yüksektir. *İçerisinde bulunan mikro elementler EDTA ile 
şelatlanmış olup topraktan alınımı yüksektir. *Özel şelatlama 
sayesinde yapraktan uygulamalarda bitki bünyesine alınımı yüksektir.
*Üretiminde kullanılan kaliteli ham maddeler sayesinde toprakta tuz 
birikimi yapmaz bitkilerde verimliliği arttırır. *Tamamen homojen olup 
ambalajında sertleşmeyen ve %100 suda çözüne bilen Exzen, her türlü 
sulama sisteminde kullanılır.

EXZEN 15.30.15+ME
*Exzen, a special drip fertilizer, is enriched with special materials and 
enzymes. *It is used from the planting period to the end of �owering.
*Takes an important role in healthy �owering, root development, seed, 
and fruit formation. *Thanks to its special formula, it provides plants to 
pass extremely cold and hot periods more easily. *Thanks to the quality 
raw materials used in its production, Exzen, which dissolves completely in 
water, has a high absorbability by the plant thanks to its chelate materials. 
*The microelements it contained are chelated with EDTA and their 
absorption from the soil is extremely high. *Thanks to special chelation, its 
absorption into the plant is high in foliar applications. *Thanks to the 
quality raw materials used in its production, it does not accumulate salt in 
the soil and increases the productivity in plants. *Totally homogeneous, 
non-hardening in its packaging, and 100% water-soluble, Exzen is used in 
all kinds of irrigation systems

EXZEN 15.30.15+ME
ARAPÇA KISIM GELECEK

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre 
değişmektedir. Genel olarak 100 litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme 
döneminde topraktan ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan, 
Salatalık, Kavun, Karpuz, 
Kabak, Patates, Çilek, Soğan, 
Sarımsak, Havuç, Kereviz, 
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Zeytin, Narenciye

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak, Kavun, Karpuz

Çilek

Dikimden itibaren 3-4 uygulama

Taç yapraklarını dikene kadar

Doğum dan 30-45 gün önceden 
(Nisan-Mayıs) itibaren 2-3 uygulama
Tomurcukların patlaması ile
beraber olgunluk dönemine kadar
1-2 uygulama

1-2 kg / dekarDikimden olgunlaşma başlangıcına
kadar 2-3 uygulama

Vegatatif dönemden hasada kadar
3-4 uygulama

2-3 kg / dekar

2-3 kg / dekar

2kg-3kg/dekar

2-3kg-/dekar

2-3 kg / dekar

100 litre su
200-400 gr

100 litre su
200-400 gr

100 litre su
300-400 gr

100 litre su
200-400 gr

100 litre su/250 gr

100 litre su
200-400 gr

Bağ 2-3 kg / dekar
Sürgünlerin 5-15 cm olmasıyla tatlı
su dönemine kadar 3-4 uygulama 100 litre su/200 gr



EXZEN
17-9-33 + ME

EC FERTILIZER / NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N)  17
Amonyum Azotu (N)  2,1
Nitrat Azotu (N)  8,6
Üre Azotu (N)  6,3
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)  9
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)  9
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)  33
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA İle Şelatlı  0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA İle Şelatlı  0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA İle Şelatlı  0,003

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(1. Organize San. Sit. Yanı) Kırkgöz San. Sit.
Kömürcüler Mh. 2886 Sk. No:8/1 Döşemealtı /ANTALYA 

Tel: 0242 502 44 64 Fax: 0242 221 48 88
info@beyazkar.com.tr • www.beyazkar.com.tr

made in türkiye

EXZEN 17.9.33+ME
*Özel bir damlama gübresi olan Exzen özel malzeme ve enzimlerle 
zenginleştirilmiştir. *Meyve oluşumundan hasat sonuna kadar kullanılır. 
*Meyve kalitesi ve büyüklüğünü arttırmakla beraber hastalıklara karşı 
dirençli bir şekilde sürgün gelişiminin devam ettirir. *Özel formülü 
sayesinde bitkilerin,aşırı soğuk ve sıcak dönemlerini daha kolay geçirmesini 
salar. *Yapımında kullanılan kaliteli hammaddeler sayesinde suda 
tamamen çözünen Exzen, içeriğin de ki şelat malzemeleri sayesinde bitki 
tarafından alınabilirliği yüksektir. *İçerisinde bulunan mikro elementler 
EDTA ile şelatlanmış olup topraktan alınımı yüksektir. *Özel şelatlama 
sayesinde yapraktan uygulamalarda bitki bünyesine alınımı yüksektir. 
*Üretiminde kullanılan kaliteli ham maddeler sayesinde toprakta tuz 
birikimi yapmaz bitkilerde verimliliği arttırır. *Tamamen homojen olup 
ambalajında sertleşmeyen ve %100 suda çözüne bilen Exzen, her türlü 
sulama sisteminde kullanılır.

EXZEN 17.9.33+ME
*Exzen, a special drip fertilizer, is enriched with special materials and 
enzymes Exzen 17.9.33+ME can be used from fruit formation to the 
end of harvest. *In addition to increasing fruit quality and size, it 
continues the development of shoots in a way that is resistant to 
diseases. *Thanks to its special formula, it provides plants to pass 
extremely cold and hot periods more easily. *Thanks to the quality raw 
materials used in its production, Exzen, which dissolves completely in 
water, it has a high absorbability by the plant thanks to its chelate 
materials. *The microelements it contained are chelated with EDTA
and their absorption from the soil is extremely high. *Thanks to special 
chelation, its absorption into the plant is high in foliar applications. 
*Thanks to the quality raw materials used in its production, it does not 
accumulate salt in the soil and increases the productivity in plants. 
*Totally homogeneous, non-hardening in its packaging and 100% 
water soluble, Exzen is used in all kinds of irrigation systems

EXZEN 17.9.33+ME
ARAPÇA KISIM GELECEK

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre 
değişmektedir. Genel olarak 100 litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme 
döneminde topraktan ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan, 
Salatalık, Kavun, Karpuz, 
Kabak, Patates, Çilek, Soğan, 
Sarımsak, Havuç, Kereviz, 
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak

Bağ

Meyve tutumu ile beraber 15 gün 
ara ile 2-3 uygulama

Meyve tutumu ile beraber 15 gün
ara ile 2-3 uygulama

Meyve tutumu ile beraber 15 gün
ara ile 2-3 uygulama
Kesim öncesinde ihtiyaca göre
1-2 uygulama

-Tüm gelişim dönemlerinde

Meyve tutumu ile beraber 15 gün
ara ile 2-3 uygulama

2-3 kg / dekar

2-3 kg / dekar

2kg-3kg/dekar

2kg-/dekar

2kg / dekar

100 litre su
200-400 gr

100 litre su/200 gr

100 litre su
200-400 gr

100 litre su
200-400 gr

100 litre su
300-500 dekar/ gr

-



EXZEN
20-10-20 + ME

EC FERTILIZER / NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N)  20
Amonyum Azotu (N)  6,5
Nitrat Azotu (N)  5,5
Üre Azotu (N)  8
Nötral Amonyum Sitrat
ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 20
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA İle Şelatlı 0,04

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(1. Organize San. Sit. Yanı) Kırkgöz San. Sit.
Kömürcüler Mh. 2886 Sk. No:8/1 Döşemealtı /ANTALYA 

Tel: 0242 502 44 64 Fax: 0242 221 48 88
info@beyazkar.com.tr • www.beyazkar.com.tr

made in türkiye

EXZEN 20.10.20+ME
*Özel bir damlama gübresi olan Exzen özel malzeme ve enzimlerle 
zenginleştirilmiştir. *Meyve oluşumundan sürgün gelişiminin sonuna 
kadar kullanılabilir. *Meyve kalitesini ve büyüklüğünü arttırır sürgün ve 
çiçek gelişiminin devamlılığınısalar. *Özel formülü sayesinde bitkilerin,aşırı 
soğuk ve sıcak dönemlerini daha kolay geçirmesini salar. *Yapımında 
kullanılan kaliteli hammaddeler sayesinde suda tamamen çözünen Exzen, 
içeriğin de ki şelat malzemeleri sayesinde bitki tarafından alınabilirliği 
yüksektir. *İçerisinde bulunan mikro elementler EDTA ile şelatlanmış olup 
topraktan alınımı yüksektir. *Özel şelatlama sayesinde yapraktan 
uygulamalarda bitki bünyesine alınımı yüksektir. *Üretiminde kullanılan 
kaliteli ham maddeler sayesinde toprakta tuz birikimi yapmaz bitkilerde 
verimliliği arttırır. *Tamamen homojen olup ambalajında sertleşmeyen ve 
%100 suda çözüne bilen Exzen, her türlü sulama sisteminde kullanılır.

EXZEN 20.10.20+ME
*Exzen, a special drip fertilizer, is enriched with special materials and 
enzymes. *Exzen 20.10.20+ME can be used from fruit formation to 
the end of shoot development. *Exzen 20.10.20 + ME increases fruit 
quality and size and provide continuity of shoot and �ower 
development. *Thanks to its special formula, it provides plants to pass 
extremely cold and hot periods more easily. *Thanks to the quality raw 
materials used in its production, Exzen, which dissolves completely in 
water, it has a high absorbability by the plant thanks to its chelate 
materials. *The microelements it contained are chelated with EDTA
and their absorption from the soil is extremely high. *Thanks to special 
chelation, its absorption into the plant is high in foliar applications. 
*Thanks to the quality raw materials used in its production, it does not 
accumulate salt in the soil and increases the productivity in plants. 
*Totally homogeneous, non-hardening in its packaging and 100% 
water soluble, Exzen is used in all kinds of irrigation systems

EXZEN 20.10.20+ME
ARAPÇA KISIM GELECEK

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre 
değişmektedir. Genel olarak 100 litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme 
döneminde topraktan ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan, 
Salatalık, Kavun, Karpuz, 
Kabak, Patates, Çilek, Soğan, 
Sarımsak, Havuç, Kereviz, 
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak

Bağ

Meyve tutumu ile beraber 15 gün
ara ile 2-3 uygulama

Meyve tutumu ile beraber 15 gün
ara ile 2-3 uygulama

Meyve tutumu ile beraber 15 gün ara
ile 2-3 uygulama

Kesim öncesinde ihtiyaca göre
1-2 uygulama

-Tüm gelişim dönemlerinde

Meyve tutumu ile beraber 15 gün
ara ile 2-3 uygulama

2-3 kg / dekar

2-3 kg / dekar

2kg-3kg/dekar

2-3 kg / dekar

2-3 kg / dekar

100 litre su
200-400 gr

100 litre su
200-400 gr

100 litre su
200-400 gr

100 litre su
200-400 gr

100 litre su
300-500 gr/dekar

-

Buğday,Arpa,Mısır,Çeltik
Ayçiçeği,Anason,Yonca,
Nohut,Tütün,Mercimek

-Tüm gelişim dönemlerinde 100 litre su
300-500 gr/dekar



EXZEN
10-52-10

EC FERTILIZER / NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N) 10
Amonyum Azotu (N) 8,5
Üre Azotu (N) 1,5
Nötral Amonyum Sittrat
ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 52
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 52
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 10

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(1. Organize San. Sit. Yanı) Kırkgöz San. Sit.
Kömürcüler Mh. 2886 Sk. No:8/1 Döşemealtı /ANTALYA 

Tel: 0242 502 44 64 Fax: 0242 221 48 88
info@beyazkar.com.tr • www.beyazkar.com.tr

made in türkiye

EXZEN 10.52.10
*Özel bir damlama gübresi olan Exzen özel malzeme ve enzimlerle 
zenginleştirilmiştir. *Bitknin dikim döneminden çiçeklenme sonuna kadar 
kullanılır. *Sağlıklı çiçek, tohum, kök gelişimi ve meyve oluşumunda önemli 
rol oynar. *İçerdiği yüksek fosfor ve özel bileşikler sayesinde fosfor emilimi 
yüksektir çiçeklenmede artış salar. *Özel formülü sayesinde bitkilerin,aşırı 
soğuk ve sıcak dönemlerini daha kolay geçirmesini salar. *Yapımında 
kullanılan kaliteli hammaddeler sayesinde suda tamamen çözünen Exzen, 
içeriğin de ki şelat malzemeleri sayesinde bitki tarafından alınabilirliği 
yüksektir. *İçerisinde bulunan mikro elementler EDTA ile şelatlanmış olup 
topraktan alınımı yüksektir. *Özel şelatlama sayesinde yapraktan 
uygulamalarda bitki bünyesine alınımı yüksektir. *Üretiminde kullanılan 
kaliteli ham maddeler sayesinde toprakta tuz birikimi yapmaz bitkilerde 
verimliliği arttırır. *Tamamen homojen olup ambalajında sertleşmeyen ve 
%100 suda çözüne bilen Exzen, her türlü sulama sisteminde kullanılır.

EXZEN 10.52.10
*Exzen, a special drip fertilizer, is enriched with special materials and 
enzymes. *It is used from the planting period to the end of �owering.
*Takes an important role in healthy �owering, root development, seed 
and fruit formation. Due to its contains high phosphorus and special 
compounds it has high phosphorus absorption and increases 
�owering. *Thanks to its special formula, it provides plants to pass 
extremely cold and hot periods more easily. *Thanks to the quality raw 
materials used in its production, Exzen, which dissolves completely in 
water, has a high absorbability by the plant thanks to its chelate 
materials. *The microelements it contained are chelated with EDTA
and their absorption from the soil is extremely high. *Thanks to special 
chelation, its absorption into the plant is high in foliar applications. 
*Thanks to the quality raw materials used in its production, it does not 
accumulate salt in the soil and increases the productivity in plants. 
*Totally homogeneous, non-hardening in its packaging and 100% 
water soluble, Exzen is used in all kinds of irrigation systems

EXZEN 10.52.10
ARAPÇA KISIM GELECEK

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre 
değişmektedir. Genel olarak 100 litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme 
döneminde topraktan ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan, 
Salatalık, Kavun, Karpuz, 
Kabak, Patates, Çilek, Soğan, 
Sarımsak, Havuç, Kereviz, 
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak

Bağ

Dikimden itibaren 3-4 uygulama

Dikimden itibaren 3-4 uygulama

Dikimden itibaren 3-4 uygulama

Kesim öncesinde ihtiyaca göre
1-2 uygulama

1,3 kg / dekarDikimden itibaren 3-4 uygulama

Tüm gelişim döneminde

1,3 kg / dekar

1,3 kg / dekar

2kg-3kg/dekar

2kg/dekar

-

100 litre su
200-300 gr

100 litre su
200-400 gr

100 litre su
200-300 gr

100 litre su
200-300 gr

200-400gr/dekar

100 litre su
200-300 gr



EXZEN REFRESH

5-0-30

EC FERTILIZER / NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N)  5
Üre Azotu (N)  5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)  30

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(1. Organize San. Sit. Yanı) Kırkgöz San. Sit.
Kömürcüler Mh. 2886 Sk. No:8/1 Döşemealtı /ANTALYA 

Tel: 0242 502 44 64 Fax: 0242 221 48 88
info@beyazkar.com.tr • www.beyazkar.com.tr

made in türkiye

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre 
değişmektedir. Genel olarak 100 litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme 
döneminde topraktan ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan, 
Salatalık, Kavun, Karpuz, 
Kabak, Patates, Çilek, Soğan, 
Sarımsak, Havuç, Kereviz, 
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Narenciye

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak

Bağ

Meyve tutumu ve olgunlaşma 
döneminde 7-10 gün ara ile 
uygulanır.

Meyve tutumu ve olgunlaşma
döneminde 10-15 gün ara ile 2-3
uygulanır.
Meyve tutumu ve olgunlaşma
döneminde 7-10 gün ara ile uygulanır.
Meyve tutumu n dan itibaren 2-3
haftada uygulanır.

1-2 kg / dekar
Bitkiler 10-15 cm uzunluğa
ulaştık dan sonra yumru oluşumu
döneminde 2-3 uygulama.
Meyve tutumu ve olgunlaşma
döneminde 10-15 gün ara ile
2-3 uygulanır.

1-2 kg / dekar

1-2 kg / dekart

2kg-3kg/dekar

2-3kg-/dekar

1-2 kg / dekar

100 litre su
200-300 gr

100 litre su
200-300 gr

100 litre su
200-300 gr

100 litre su
200-300 gr

100 litre su/250 gr

100 litre su
200-300 gr

EXZEN REFRESH 5.0.30
*Özel üretim olan Exzen Refresh 5.0.30 kaliteli hammaddeler ve 
özel karışımlarla üretilmiştir. *Su içerisinde hızlı ve yüksek miktarda 
eriyip tamamen bitkiye yarayışlı potasyum kaynağıdır. *Düşük doz 
kullanımı ile yüksek verim elde edilir. *Bitki üzerinde çabuk etki 
sağlayıp fark edilebilir bitki gelişimi ortaya koyar. *Exzen Refresh
toprakta bağlı olan fosfor ve kalsiyumu çözer bitki besin elementlerini 
şelatlayarak bitkiye yarayışlılığını arttırır. *İçeriğindeki yüksek kaliteli 
ham maddeler sayesinde büyük ve kaliteli meyve oluşumu sağlar.

EXZEN REFRESH 5.0.30
*Special production Exzen Refresh 5.0.30 is produced with quality 
raw materials and special mixtures. *It is a source of potassium that 
dissolves quickly and in high amounts in water and is fully bene�cial to 
the plant. *High e�ciency is obtained with low dosage usage. *It 
provides a quick e�ect on the plant and reveals noticeable plant 
growth. *Exzen Refresh dissolves the phosphorus and calcium bound 
in the soil and increases the usefulness to the plant by chelating the 
plant nutrients. *Provides large and high quality fruit formation thanks 
to the high quality raw materials it contains.

EXZEN REFRESH 5.0.30
ARAPÇA KISIM GELECEK

5-0-30



WHITEFERT
EC FERTILIZER / NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N) 10
Üre Azotu (N) 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 40

Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber,
Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz,
Çilek, Barbunya, Bezelye

Meyve olgunlaşma döneminde 7-10 gün
ara ile uygulanır. 2-4 kg/dekar 150-200 gr

Sera ve Örtü Altı Sebzeleri, Domates,
Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz,
Marul, Çilek

Meyve olgunlaşma döneminde 7-10 gün
ara ile uygulanır. 2-4 kg/dekar 150-200 gr

Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem,
Ceviz, Şeftali, Kayısı, Antep Fıstığı, Fındık

Meyve olgunlaşma döneminde 7-10 gün
ara ile uygulanır. 2-4 kg/dekar 150-200 gr

Bağ Meyve olgunlaşma döneminde 7-10 gün
ara ile uygulanır. 2-4 kg/dekar 150-200 gr

Zeytin Meyve olgunlaşma döneminde 7-10 gün
ara ile uygulanır. 2-4 kg/dekar 150-200 gr

Narenciye Meyve olgunlaşma döneminde 7-10 gün
ara ile uygulanır. 2-4 kg/dekar 150-200 gr

Buğday, Mısır, Pamuk, Çeltik, Ayçiçeği,
Anason

Başak oluşumu döneminden itibaren 1-2
uygulama - 300-500 gr

Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Havuç,
Turp, Sarımsak

Yumru oluşmaya başlaması ile beraber 2-3
uygulama 1-3 kg/da 200-250 gr

Muz Meyve olgunlaşma döneminde 7-10 gün
ara ile uygulanır. 2-4 kg/da 150-200 gr

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan

10-0-40

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Kömürcüler Mh. 2886 Sk. No:8/1 Döşemealtı /ANTALYA 

Tel: 0242 502 44 64 Fax: 0242 221 48 88
info@beyazkar.com.tr • www.beyazkar.com.tr

made in türkiye

WHITEFERT 10-0-40
*Whitefert 10-0-40 içeğinde kullanılan kaliteli hammaddeler 
sayesinde suda tamamen çözünür ve bu sayede bitki tarafından daha 
iyi alınım sağlar. *Whitefert 10-0-40 azot ve potasyum içeriği 
sayesinde verim artışına yardımcı olur. *Meyve oluşumundan hasat 
sonuna kadar kullanılabilir. *İçerdiği yüksek potasyumla beraber 
meyvede iç dolgunluğun ve kalitenin artışında yardımcı olur. *Düşük 
pH sayesinde bitkinin kök bölgesinin pH’ını düşürür. Bu sayede bitki 
besin elementlerinin bitki tarafından alınımını artırır. *İçerisinde 
bulunan özel maddeler sayesinde daha sağlıklı ve düzgün bitki 
gelişimini desteklerken toprak içerisindeki bitki besin elementlerinin 
de kök bölgesine tutunmasını sağlar. *Çevresel stres koşullarında 
(düşük sıcaklık, yüksek toprak nemi vb.) bitki tarafından alınabilirliği 
yüksektir.

WHITEFERT 10-0-40
** Thanks to the quality raw materials used in Whitefert 10-0-40
content, it dissolves completely in water and thus provides better 
uptake by the plant. * Whitefert 10-0-40 helps increase yield thanks 
to its nitrogen and potassium content. * It can be used from fruit 
formation to the end of harvest. * It helps to increase the inner fullness 
and quality of the fruit with the high potassium it contains. * Lowers 
the pH of the root area of the plant thanks to its low pH. In this way, it 
increases the uptake of plant nutrients by the plant. * Thanks to the 
special substances it contains, it supports a healthier and more proper 
plant growth and ensures that the plant nutrients in the soil hold onto 
the root zone. * In environmental stress conditions (low temperature, 
high soil moisture, etc.), its absorbability by the plant is high.

WHITEFERT 10-0-40
ARAPÇA KISIM GELECEK



WHITEFERT
EC FERTILIZER / NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

20.10.20+ME

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmektedir.
Genel olarak 100 Litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme döneminde topraktan
ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan,
Salatalık, Kavun, Karpuz,
Kabak, Patates, Çilek, Soğan,
Sarımsak, Havuç, Kereviz,
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak

Bağ

Meyve tutumu ile beraber 10-15
gün ara ile uygulama

Meyve tutumu ile beraber 10-15
gün ara ile uygulama

Meyve tutumu ile beraber 10-15
gün ara ile uygulama
Kesim öncesinde ihtiyaca göre 1-2
uygulama

-
Yumru oluşturma döneminde 2-3
uygulama
Meyve tutumu ile beraber 10-15
gün ara ile uygulama

2 kg/dekar

2 kg/dekar

2 kg - 3 kg/dekar

2 kg/dekar

2 kg/dekar

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

200-400 gr /dekar

-

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N) 20
Amonyum Azotu (N) 6,8
Nitrat Azotu (N) 5
Üre Azotu (N) 8,2
Nötral Amonyum Sitrat ve
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) 10
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 20
Suda Çözünür Demir (Fe) 0,07
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0,08
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0,06

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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made in türkiye

WHITEFERT 20.10.20+ME
*Whitefert kullanılan kaliteli ham maddeler sayesinde suda 
tamamen çözünür ve bu sayede bitki tarafından daha iyi alınım sağlar. 
*WHITEFERT 20.10.20+ME sürgün gelişiminin ve yeni meyve 
oluşumunun devamlılığını sağlar. *Meyve oluşumundan hasat sonuna 
kadar kullanılır. *Meyve kalitesinin artmasında ve meyvelerin 
büyümesinde etkili olur. *Düşük pH’ı sayesinde bitkinin kök bölgesinin 
pH’ını düşürür bu sayede bitki besin elementlerinin bitki tarafından 
hızlı alımını arttırır. *İçerisinde bulunan özel maddeler sayesinde 
toprak içerisinde ki bitki besin elementlerinin bitkinin kök bölgesine 
taşınmasını sağlar. *İçerisinde bulunan özel maddeler sayesinde daha 
sağlıklı ve düzgün bitki gelişimi sağlar. *Çevresel sitres koşullarında 
(düşük sıcaklık yüksek toprak nemi gibi vb.) bitki tarafından 
alınabilirliği yüksektir.

WHITEFERT 20.10.20+ME
*WHITEFERT is completely soluble in water thanks to the quality raw 
materials used it provides better absorption by the plant. 
*WHITEFERT 20.10.20 + Me ensures the continuity of shoot 
development and new fruit formation. WHITEFERT is used from fruit 
formation to the end of harvest. *E�ects increasing fruit quality and it 
is e�ective in the growth of fruits. *WHITEFERT lowers the pH of the 
root area of the plant thanks to its low pH, in this way increasing the 
rapid absorption of plant nutrients by the plant. *Thanks to the special 
substances contained in it, it allows the plant nutrients in the soil to be 
transported to the root zone of the plant. *Thanks to the special 
ingredients it contains, it provides a healthier and proper plant 
development. WHITEFERT 20.10.20 + Me has great absorbability by 
plant under environmental stress conditions (such as low-temperature 
high soil moisture, etc.)

WHITEFERT 20.10.20+ME
ARAPÇA KISIM GELECEK



WHITEFERT
EC FERTILIZER / NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

18-18-18+ME

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmektedir.
Genel olarak 100 Litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme döneminde topraktan
ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan,
Salatalık, Kavun, Karpuz,
Kabak, Patates, Çilek, Soğan,
Sarımsak, Havuç, Kereviz,
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak

Bağ

Tüm gelişim döneminde 10 gün
ara ile meyve olgunluk dönemine
kadar

Tüm gelişim döneminde 10 gün
ara ile meyve olgunluk dönemine
kadar
Tüm gelişim döneminde 10 gün ara
ile meyve olgunluk dönemine kadar
Tüm gelişim döneminde 10 gün ara
ile meyve olgunluk dönemine kadar

-Tüm gelişim dönemlerinde

Tüm gelişim döneminde 10 gün ara
ile meyve olgunluk dönemine kadar

2 kg/dekar

2 kg/dekar

2 kg - 3 kg/dekar

2 kg/dekar

2 kg/dekar

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

200-400 gr /dekar

-

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N) 18
Amonyum Azotu (N) 6,5
Nitrat Azotu (N) 4,5
Üre Azotu (N) 7
Nötral Amonyum Sitrat ve
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) 18
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) 18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 18
Suda Çözünür Demir (Fe) 0,08
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0,1

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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made in türkiye

WHITEFERT 18.18.18+ME
*Whitefert kullanılan kaliteli ham maddeler sayesinde suda 
tamamen çözünür ve bu sayede bitki tarafından daha iyi alınım sağlar.
*WHITEFERT 18.18.18+ME dikimden hasat sonuna kadar bitki 
gelişiminin her döneminde kullanılır. *Düşük pH’ı sayesinde bitkinin 
kök bölgesinin pH’ını düşürür bu sayede bitki besin elementlerinin bitki 
tarafından hızlı alımını arttırır. *İçerisinde bulunan özel maddeler 
sayesinde toprak içerisinde ki bitki besin elementlerinin bitkinin kök 
bölgesine taşınmasını sağlar. *İçerisinde bulunan özel maddeler 
sayesinde daha sağlıklı ve düzgün bitki gelişimi sağlar. *Çevresel sitres 
koşullarında (düşük sıcaklık yüksek toprak nemi gibi vb.) bitki 
tarafından alınabilirliği yüksektir.

WHITEFERT 18.18.18+ME
*WHITEFERT is completely soluble in the water thanks to the quality 
raw materials used it provides better absorption by the plant. 
*WHITEFERT 18.18.18 + ME can be used every period of plant 
growing from planting to the end of harvest. *Thanks to its low pH, it 
lowers the pH of the root area of the plant, thereby increasing the rapid 
absorption of plant nutrients by the plant. *Thanks to the special 
substances contained in it, it allows the plant nutrients in the soil to be 
transported to the root zone of the plant. *Thanks to the special 
substances contained in it, it provides healthier and smoother plant 
development. *WHITEFERT has great absorbability by the plant under 
environmental stress conditions (such as low-temperature high soil 
moisture, etc.)

WHITEFERT 18.18.18+ME
ARAPÇA KISIM GELECEK



WHITEFERT
EC FERTILIZER / NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

16-8-24+ME
Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N) 16
Amonyum Azotu (N) 7
Nitrat Azotu (N) 6
Üre Azotu (N) 3
Nötral Amonyum Sitrat ve
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) 8
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) 8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 24
Suda Çözünür Demir (Fe) 0,04
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0,08

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmektedir.
Genel olarak 100 Litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme döneminde topraktan
ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan,
Salatalık, Kavun, Karpuz,
Kabak, Patates, Çilek, Soğan,
Sarımsak, Havuç, Kereviz,
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak

Bağ

Meyve tutumu ile beraber 10 gün
ara ile uygulama

Meyve tutumu ile beraber 10 gün
ara ile uygulama

Meyve tutumu ile beraber 10 gün
ara ile uygulama
Kesim öncesinde ihtiyaca göre 1-2
uygulama

-
Yumrular oluştuktan sonra 10 gün
ara ile uygulama
Meyve tutumu ile beraber 10 gün
ara ile uygulama

2 kg/dekar

2 kg/dekar

2 kg - 3 kg/dekar

2 kg/dekar

2 kg/dekar

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

300-500 gr /dekar

-

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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made in türkiye

WHITEFERT 16.08.24+ME
*Whitefert kullanılan kaliteli ham maddeler sayesinde suda 
tamamen çözünür ve bu sayede bitki tarafından daha iyi alınım sağlar. 
*WHITEFERT 16.08.24+ME meyve oluşumundan hasat sonuna 
kadar kullanılır. *Meyve kalitesinin ve kalibresinin artması ve 
meyvelerin büyümesinde etkili olur. *Düşük pH’ı sayesinde bitkinin kök 
bölgesinin pH’ını düşürür bu sayede bitki besin elementlerinin bitki 
tarafından hızlı alımını arttırır. *İçerisinde bulunan özel maddeler 
sayesinde toprak içerisinde ki bitki besin elementlerinin bitkinin kök 
bölgesine taşınmasını sağlar. *İçerisinde bulunan özel maddeler 
sayesinde daha sağlıklı ve düzgün bitki gelişimi sağlar. *Çevresel sitres 
koşullarında (düşük sıcaklık yüksek toprak nemi gibi vb.) bitki 
tarafından alınabilirliği yüksektir.

WHITEFERT 16.08.24+ME
*WHITEFERT is completely soluble in the water thanks to the quality 
raw materials used it provides better absorption by the plant. 
*WHITEFERT 16.08.24 + ME can be used from fruit formation to the 
end of harvest. *WHITEFERT  e�ects in increasing the quality and 
caliber of fruit and it is e�ective in the growth of fruits. *Thanks to its 
low pH, it lowers the pH of the root area of the plant, thereby 
increasing the rapid absorption of plant nutrients by the plant. 
*Thanks to the special substances contained in it, it allows the plant 
nutrients in the soil to be transported to the root zone of the plant.
WHITEFERT has great absorbability by plant under environmental 
stress conditions (such as low temperature high soil moisture, etc.)

WHITEFERT 16.08.24+ME
ARAPÇA KISIM GELECEK



WHITEFERT
EC FERTILIZER / NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

15-30-15+ME

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmektedir.
Genel olarak 100 Litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme döneminde topraktan
ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan,
Salatalık, Kavun, Karpuz,
Kabak, Patates, Çilek, Soğan,
Sarımsak, Havuç, Kereviz,
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak

Bağ

Dikim ile beraber meyve
olgunlaşma dönemine kadar
7-10 gün ara ile uygulama

Gözler patlamasından meyve
tutumuna kadar 1-2 uygulama

Doğuma kadar 15 gün ara ile
uygulama
Dikim ile beraber çiçek dönemine
kadar 2-3 uygulama

-
Yumru oluşumuna kadar 2-3
uygulama
Gözler patlamasından meyve
tutumuna kadar 1-2 uygulama

2 kg/dekar

2 kg/dekar

2 kg - 3 kg/dekar

2 kg/dekar

2 kg/dekar

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

100 Litre su/
200 gr

200-400 gr /dekar

-

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot (N) 15
Amonyum Azotu (N) 7,7
Nitrat Azotu (N) 3,8
Üre Azotu (N) 3,5
Nötral Amonyum Sitrat ve
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) 30
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) 30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 15
Suda Çözünür Demir (Fe) 0,07
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0,09

BEYAZKAR TARIM İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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made in türkiye

WHITEFERT 15.30.15+ME
*Whitefert kullanılan kaliteli ham maddeler sayesinde suda 
tamamen çözünür ve bu sayede bitki tarafından daha iyi alınım sağlar. 
*WHITEFERT 15.30.15+ME bitki dikiminden çiçeklenmenin sonuna 
kadar kullanılır. *Meyve oluşumunda ve kök gelişiminde önemli rol 
oynar. *Düşük pH’ı sayesinde bitkinin kök bölgesinin pH’ını düşürür bu 
sayede bitki besin elementlerinin bitki tarafından hızlı alımını arttırır. 
*İçerisinde bulunan özel maddeler sayesinde toprak içerisinde ki bitki 
besin elementlerinin bitkinin kök bölgesine taşınmasını sağlar. 
*İçerisinde bulunan özel maddeler sayesinde daha sağlıklı ve düzgün 
bitki gelişimi sağlar. *Çevresel sitres koşullarında (düşük sıcaklık 
yüksek toprak nemi gibi vb.) bitki tarafından alınabilirliği yüksektir.

WHITEFERT 15.30.15+ME
*WHITEFERT is completely soluble in water thanks to the quality raw 
materials used it provides better absorption by the plant. 
*WHITEFERT 15.30.15 + ME can be used from planting to the end of 
�owering *It takes an important role in fruit formation and root 
development. *Thanks to its low pH, it lowers the pH of the root area of 
the plant, in this way it increases the rapid absorption of plant 
nutrients by the plant.
Thanks to the special substances contained in it, it allows the plant 
nutrients in the soil to be transported to the root zone of the plant.
Thanks to the special substances it contains, WHITEFERT provides 
healthier and smoother plant development.

WHITEFERT 15.30.15+ME
ARAPÇA KISIM GELECEK



HEXTECH Ca

Garanti Edilen İçerik % w/w
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) 15
Suda Çözünür Bor (B)  0,3

EC FERTILIZER / KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

Bitkiler Uygulama Dönemi

Sera ve Örtü Altı Sebzeler

Açık Alan Sebzeler, Domates,
Patlıcan, Biber, Fasulye, Salatalık

Kavun, Karpuz

Patates, Soğan, Turp,
Havuç, Sarımsak

Çilek

Muz

Bağ

Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı,
Badem, Fındık, Ceviz, Şeftali,
Antep Fıstığı

Zeytin

Narenciye

Meyve tutumundan itibaren 15-20 gün ara ile uygulama

Meyve tutumundan itibaren 15-20 gün ara ile uygulama

Meyve tutumundan hasada kadar  1-2 uygulama

Meyve tutumundan itibaren 1-3 uygulama

Meyve tutumundan itibaren 15-20 gün ara ile uygulama

Meyve tutumundan itibaren 15-20 gün ara ile uygulama

Meyve tutumundan itibaren 15-20 gün ara ile uygulama

Meyve tutumundan olgunlaşmaya  kadar  1-3 uygulama

Meyve tutumundan olgunlaşmaya  kadar  1-2 uygulama

Meyve tutumundan olgunlaşmaya  kadar  1-2 uygulama

Topraktan

1-2 lt/dekar

1-2 lt/dekar

1-2 lt/dekar

1-2 lt/dekar

1-2 lt/dekar

1-2 lt/dekar

1-2 lt/dekar

1-2 lt/dekar

1-2 lt/dekar

1-2 lt/dekar

Yapraktan

100 litre su 200-300 cc

100 litre su 200-300 cc

100 litre su 200-300 cc

100 litre su 200-300 cc

100 litre su 250-300 cc

100 litre su 200-400 cc

100 litre su 200 cc

100 litre su 200-300 cc

100 litre su 200 cc

100 litre su 200-400 cc
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made in türkiye

HEXTECH CA
*Özel bir ürün olan Hextech Ca içerdiği organik şelatlar sayesinde bitki 
tarafından alınımı yüksektir. *İçeriğindeki bor sayesinde çiçek oluşumu 
polen sağlığı ve meyve tutumuna katkı sağlar kalsiyumun taşınmasın-
da önemli rol oynar. *İçerisinde hiçbir renk katkısı bulunmayan 
Hextech Ca’nın rengi tamamen içerisinde kullanılan ham maddele-
rden gelmektedir. *Hextech Ca kullanımı ile düzgün bitki gelişimi , 
meyve büyümesi ve bitkilerin hücre duvarının kalınlaşmasını sağlar. 
*Hasat ile depolama esnasında oluşabilecek kalsiyum noksanlığından 
kaynaklanan bozuklukları giderir. *Hextech Ca hem damlamadan 
hem yapraktan kullanılır.

HEXTECH CA
*Hextech Ca, is a special product, which is highly absorbable by the 
plant thanks to the organic chelates it contains. *Thanks to the boron 
in its contains, Hextech Ca contributes to �ower formation, pollen 
health and fruit setting. It takes an important role in the transport of 
calcium. *The color of Hextech Ca, comes from the raw materials used 
in it.  Hextech Ca does not contain any color additives. *With the use of 
Hextech Ca, it provides proper plant growth, fruit growth and 
thickening of the cell wall of the plants.

HEXTECH CA
ARAPÇA KISIM GELECEK



HEXTECH Zing

Garanti Edilen İçerik % w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn)  8

EC FERTILIZER / ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(Çinko Sülfat İçerikli)

Bitkiler Uygulama Dönemi

Sera ve Örtü Altı Sebzeler

Açık Alan Sebzeler, Domates,
Patlıcan, Biber, Fasulye, Salatalık

Kavun, Karpuz

Patates, Soğan, Turp,
Havuç, Sarımsak

Çilek

Muz

Bağ

Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı,
Badem, Fındık, Ceviz, Şeftali,
Antep Fıstığı

Zeytin

Narenciye

Buğday, Mısır, Çeltik,
Ayçiçeği, Anason v.s.

Dikimden olgunlaşma başlangıcına kadar 3-4 uygulama

Dikimden olgunlaşma başlangıcına kadar 3-4 uygulama

Dikimden olgunlaşma başlangıcına kadar 1-2 uygulama

Dikimden olgunlaşma başlangıcın  kadar 1-2 uygulama

Vegetatif dönemden olgunlaşma başlangıcına kadar 3-4 uygulama

Doğumdan olgunlaşma başlangıcına kadar 2-3 uygulama

Bitkinin uyanmasından tutuma kadar 1-2 uygulama

Bitkinin uyanmasından tutuma kadar 1-2 uygulama

Bitkinin uyanmasından tutuma kadar 1-2 uygulama

Bitkinin uyanmasından tutuma kadar 1-2 uygulama

Tüm gelişim döneminde

Topraktan

250-500 cc/dekar

250-500 cc/dekar

250-500 cc/dekar

-

250-500 cc/dekar

250-500 cc/dekar

250-500 cc/dekar

250-500 cc/dekar

250-500 cc/dekar

250-500 cc/dekar

-

Yapraktan

100 litre su 100-300 cc

100 litre su 100-300 cc

100 litre su 100-300 cc

100 litre su 250 cc

100 litre su 100-300 cc

100 litre su 100-300 cc

100 litre su 100-300 cc

100 litre su 100-300 cc

100 litre su 100-300 cc

100 litre su 100-300 cc

100 litre su 200-400 cc
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made in türkiye

HEXTECH ZİNG
*İçerdiği kaliteli hammadde ve organik şelatlar sayesinde toprakta 
bulunan diyer bazı elementlerin oluşturduğu antagonizm’den 
etkilenmeyen Hextech Zing’in bitki tarafından alınımı yüksektir. 
*Çinko’nun yüksek pH ve alkali topraklar’da alınımı çok yavaştır , 
Hextech Zing sayesinde bitkiler olumsuz toprak koşullarında bile 
çinko ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılar. *Bitkiyi polen üretimine teşvik 
eder , döl ve meyve tutumunu arttırır bu sayede bitkinin verimini ve 
meyvenin kalitesini arttırır. *Hextech Zing taneli bitkilerde öellikle 
tahıllarda kardeşlenmeyi arttırır ve verim artışı sağlar. *Bitkilerde 
gençleşme ve tazelenme sağlar.

HEXTECH ZİNG
*Thanks to the high-quality raw materials and organic chelates it 
contains, HEXTECH ZİNG is not a�ected by the antagonism of some 
other elements in the soil so the absorption of Hextech Zing by the 
plant is too high. *Absorption of zinc is very slow in high pH and 
alkaline soils, thanks to Hextech Zing, plants meet their zinc needs 
quickly even in unfavorable soil conditions. *It promotes the plant to 
produce pollen, increases fertility and fruit set, thus increase the yield 
of the plant and the quality of the fruit. *Hextech Zing increases 
tillering on granular plant especially in cereals plants and increases 
yield. *Provides rejuvenation and refrication in plants.

HEXTECH ZİNG
ARAPÇA KISIM GELECEK



HEXTECH Bor

Garanti Edilen İçerik % w/w
Suda Çözünür Bor (B)  8

EC FERTILIZER / Boron Etanol Amin 

Bitkiler Uygulama Dönemi

Sera ve Örtü Altı Sebzeler

Açık Alan Sebzeler, Domates,
Patlıcan, Biber, Fasulye, Salatalık

Kavun, Karpuz

Patates, Soğan, Turp,
Havuç, Sarımsak

Çilek

Muz

Bağ

Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı,
Badem, Fındık, Ceviz, Şeftali,
Antep Fıstığı

Zeytin

Narenciye

Buğday, Mısır, Çeltik,
Ayçiçeği, Anason v.s.

Dikimden olgunlaşma başlangıcına kadar 1-3 uygulama

Dikimden olgunlaşma başlangıcına kadar 1-3 uygulama

Dikimden olgunlaşma başlangıcına kadar 2-3 uygulama

Dikimden olgunlaşma başlangıcın  kadar 2-3 uygulama

Vegetatif dönemden olgunlaşma başlangıcına kadar 1-3 uygulama

Doğumdan olgunlaşma başlangıcına kadar 2-3 uygulama

Bitkinin uyanmasından tutuma kadar 1-2 uygulama

Bitkinin uyanmasından tutuma kadar 1-2 uygulama

Bitkinin uyanmasından tutuma kadar 1-2 uygulama

Bitkinin uyanmasından tutuma kadar 1-2 uygulama

Tüm gelişim döneminde

Topraktan

200-500 cc/dekar

200-500 cc/dekar

200-500 cc/dekar

-

200-300 cc/dekar

200-500 cc/dekar

200-500 cc/dekar

200-500 cc/dekar

200-500 cc/dekar

200-500 cc/dekar

-

Yapraktan

100 litre su 100-200 cc

100 litre su 100-200 cc

100 litre su 100-200 cc

100 litre su 100-200 cc

100 litre su 100-200 cc

100 litre su 100-200 cc

100 litre su 100-200 cc

100 litre su 100-200 cc

100 litre su 100-200 cc

100 litre su 100-300 cc

100 litre su 100-400 cc
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made in türkiye

HEXTECH BOR
*Hextech Bor kaliteli ham medde ve özel formülasyonu sayesinde 
suda tamamen çözünür ve bitkinin bor ihtiyacını karşılar. *İçeriğindeki 
özel şelat malzemesi sayesinde topraktaki diğer bitki besin elementler-
inin alımını arttırır bitki beslemeyi destekler. *Hextech Bor büyümeyi 
etkileyen hormonların bitki tarafından sentezlenmesinde ,kök 
gelişiminde ve çiçeklenmede oldukça önemli bir rol oynayıp tohum ve 
meyve tutumunu arttırır ve büyüme noktalarındaki ölümleri engeller.
-Hücre zarının dayanıklılığını arttırıp bitkilerin direnç kazanmasını 
salar. *Hextech Bor sebze ve meyve ağaçlarında meyve sayısını 
arttırır ve meyve dökülmelerini engeller. *Hextech Bor çevresel 
faktörlü stres koşullarına karşı bikiye direnç kazandırır.

HEXTECH BOR
*Hextech Bor is completely soluble in water thanks to its high quality 
raw material and special formulation and meets the boron 
requirement of the plant. *Increases the absorption of other plant 
nutrients in the soil thanks to the special chelating material in its 
content, and supports plant nutrition. *Hextech Boron takes an 
important role in the synthesis of hormones that a�ect growth by the 
plant, in root development and �owering, increase seed and fruit 
setting and prevents deaths at growth points. *Increases the durability 
of the cell membrane and provides resistance for plants. *Hextech 
Boron increases the number of fruits in vegetable and fruit trees and 
prevents abscission. *Hextech Boron makes plants resistant to stress 
conditions with environmental factors.

HEXTECH BOR
ARAPÇA KISIM GELECEK



HEXTECH
3-18-0+ME

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Azot ( N) 3
Üre Azotu ( N ) 3
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5) 18
Suda Çözünür Çinko (Zn) 4

EC FERTILIZER / NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Bitkiler Uygulama Dönemi
Sera ve Örtü  Altı Sebzeler

Açık Alan Sebzeler, Domates, Patlıcan,
Biber, Fasulye, Salatalık

Kavun, Karpuz

Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak

Çilek

Muz

Bağ

Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem,
Fındık, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Zeytin

Narenciye

Buğday, Mısır, Çeltik, Ayçiçeği, Anason v.s.

Dikimden olgunlaşma başlangıcına  kadar 3-4 uygulama

Dikimden olgunlaşma başlangıcına  kadar 3-4 uygulama

Dikimden olgunlaşma başlangıcına kadar 1-3 uygulama

Dikimden olgunlaşma başlangıcına kadar 1-3 uygulama

Vegatatif dönem ile beraber olgunlaşma başlangıcına kadar 2-3 uygulama

Doğumdan 30-45 gün önceden (Nisan-Mayıs) itibaren 2-3 uygulama

Sürgünler 5-15 cm olması ile olgunlaşma başlangıcına kadar 1-2 uygulama

Tomurcukların patlaması ile beraber meyve olgunluk dönemine kadar 2-3 uygulama

Tomurcukların patlaması ile beraber meyve olgunluk dönemine kadar 2-3 uygulama

Tomurcukların patlaması ile beraber meyve olgunluk dönemine kadar 2-3 uygulama

Tüm gelişim döneminde

Topraktan
2-3 lt/dekar

2-3 lt/dekar

2-3 lt/dekar

1-1.5 lt/dekar

2-3 lt/dekar

2-3 lt/dekar

2-3 lt/dekar

2.5-3 lt/dekar

2.5-3 lt/dekar

2.5-3 lt/dekar

-

Yapraktan
100 litre su 200-300 cc

100 litre su 200 cc

100 litre su 200 cc

100 litre su 200-300 cc

100 litre su 200-300 cc

100 litre su 200-300 cc

100 litre su 200 cc

100 litre su 200 cc

100 litre su 200 cc

100 litre su 200-300 cc

100 litre su 200-400 cc
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HEXTECH 3.18.0+ME
*Özel bir ürün olan 3.18.0+ME içerdiği organik şelat , kaliteli 
hammaddeler ve özel katkı malzemeleri sayesinde düşük pH’I ile 
bitkinin hem fosfor hemde çinko ihtiyacını karşılar. *Bitkilerin 
köklerinin güçlenmesini ve generatif aksamının düzgün bir şekilde 
gelişmesini sağlar. *Mükemmel bir şekilde çiçeklenmeyi sağlayan 
3.18.0+ME bu sayede düzgün meyve oluşumu sağlar. *Etkin bir 
şekilde bitki bünyesine alınacak biçimde tasarlanmış olan 3.18.0+ME
bitkiler üzerinde hem damlamadan hem de yapraktan uygulanabilir. 
*Sağlıklı çiçeklenme sağlayan 3.18.0+ME bu sayede kaliteli meyve 
oluşumu salar.

HEXTECH 3.18.0+ME
*3.18.0 + ME, which is a special product, supply both the phosphor 
and zinc needs of the plant with its low pH thanks to the organic 
chelate, quality raw materials and special additives it contains. *It 
provides that the roots of plants are strengthens and grows the 
generative parts properly. *3.18.0 + ME provides excellent �owering, 
thus ensures proper fruit formation. *3.18.0 + ME is designed as 
e�ectively absorbed into the plant body, so it can apply both drip and 
foliar on plants. *3.18.0 + ME provides healthy �owering, in this way 
it provides quality fruit formation.

HEXTECH 3.18.0+ME
ARAPÇA KISIM GELECEK



BK PROVEG
ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER / NPK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik %w/w
Organik Madde 30
Toplam Azot(N) 5
Amonyum Azotu(N) 1,2
Üre Azotu(N) 3,8
Toplam Fosfor Pentaoksit(P2O5) 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) 5
Suda Çözünür Bor(B) 0,05
Suda Çözünür Bakır (Cu) 0,04
Suda Çözünür Demir(Fe) 0,02
Suda Çözünür Mangan(Mn) 0,05
Suda Çözünür Molibden(Mo) 0,05
Suda Çözünür Çinko(Zn) 0,04
Max. Klor(Cl) 1,5
pH 5-7

Bitkiler

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU: Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmektedir.
Genel olarak 100 lt suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme döneminde topraktan ve yapraktan
uygulanır.

Uygulama Dönemi

Domates, Biber, Patlıcan,
Salatalık, Kavun, Karpuz,
Kabak, Patates, Çilek,
Soğan, Sarımsak, Havuç,
Kereviz, Ispanak, Marul

Fide dikiminden itibaren 15-20
gün ara ile  uygulanırsa başarılı
sonuçlar elde edilir.

Topraktan

2-3 kg/dekar

Yapraktan

100 litre su / 200 gr

Elma, Armut, Kiraz,
Vişne, Kayısı, Erik,
Badem, Fındık, Ceviz,
Şeftali, Antep Fıstığı

Çiçek tutumundan olgunlaşma
başlangıcına kadar 1-2 uygulama

2 kg/dekar 100 litre su / 200 gr

Muz Tüm gelişim dönemlerinde 2 kg-3kg/dekar 100 litre su / 200 gr

Kesme Çiçek
Kesim öncesinde ihtiyaca göre 1-2
uygulama

2 kg/dekar -

Patates, Soğan, Turp,
Havuç, Sarımsak

Tüm gelişim dönemlerinde - 300-500 gr/dekar

Ayçiçeği, Anason,
Yonca, Nohut, Tütün,
Mercimek

Tüm gelişim dönemlerinde - 300-500 gr/dekar

Bağ
Çiçek tutumundan olgunlaşma
başlangıcına kadar

2 kg/dekar 100 litre su / 200 gr
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BK PROVEG
*Kaliteli ham madde ve özel malzemelerle üretilen BK PROVEG zorlu 
mevsim şartlarında alınabilirliği yüksek bir üründür.Bu sebeple 
özellikle toprağın soğumaya başladığı dönemlerde hızlı alınır. *Sıvı 
NPK teknolojisi ile üretilen BK PROVEG toz formülasyonlara göre 
emilim ve akışkanlığı daha fazladır . *İçerdiği makro ve mikro 
elementlerin kolayca yıkanıp gitmesini engelleyerek bitkinin vejetatif 
ve generatif gelişimini dengede tutar. *Bitkiyi fotosenteze teşvik eder 
ve kloro�l oluşumuna etki eder. *Topraktaki mikro organizmaları 
harekete geçirir ,toprağın verimliliğini ve su tutma kapasitesini arttırır. 
*Mükemmel bi şelatlama ajanı olup bitki besin elementlerinin bitkiler 
tarafından alınımını arttırır. *Meyvelerin şeker oranını arttırarak 
kaliteli meyve oluşumu sağlar.

BK PROVEG
*BK PROVEG which is produced with quality raw materials and special 
materials, is a highly absorbable product in harsh seasonal conditions 
for this reason, it is absorbed quickly especially when the soil starts to 
cool. *Absorption and �uidity are higher than BK PROVEG powder 
formulations produced with liquid NPK technology. *BK PROVEG
keeps the vegetative and generative development of the plant in 
balance by preventing the macro and micro elements it contains from 
being washed o� easily. *It stimulates the plant to photosynthesis and 
a�ects chlorophyll formation. *It activates the microorganisms in the 
soil and increases the yieldance and water holding capacity of the soil. 
*BK PROVEG is an excellent chelating agent and increases the 
absorption of plant nutrients by plants. *BK PROVEG provides quality 
fruit formation by increasing the sugar rate of fruits.

BK PROVEG
ARAPÇA KISIM GELECEK



ALPOL

Garanti Edilen İçerik % w/w
Suda Çözünür Bor(B) 3
Suda Çözünür Molibden(Mo) 1
Suda Çözünür Çinko(Zn) 15

EC FERTILIZER / MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
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Bitkiler

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU: Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın 
yapısına göre değişmektedir. Genel olarak 100 lt suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak 
ilk dikimde ve çiçeklenme döneminde topraktan ve yapraktan uygulanır.

Uygulama Dönemi

Domates, Biber, Patlıcan,
Salatalık, Kavun, Karpuz,
Kabak, Patates, Çilek,
Soğan, Sarımsak, Havuç,
Kereviz, Ispanak, Marul

Çiçeklenme döneminde ihtiyaç
halinde

Topraktan

250-500 gr/dekar

Yapraktan

100 litre su / 200 gr

Elma, Armut, Kiraz,
Vişne, Kayısı, Erik,
Badem, Fındık, Ceviz,
Şeftali, Antep Fıstığı

Çiçeklenme döneminde ihtiyaç
halinde

250-500 gr/dekar 100 litre su / 200 gr

Muz
Çiçeklenme(doğum) döneminde
ihtiyaç halinde

250-500 gr/dekar 100 litre su / 200 gr

Kesme Çiçek
Çiçeklenme döneminde ihtiyaç
halinde 250-500 gr/dekar 100 litre su / 200 gr

Patates, Soğan, Turp,
Havuç, Sarımsak

Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç
halinde

250-500 gr/dekar 300-500 gr/dekar

Buğday, Arpa, Mısır,
Çeltik, Ayçiçeği, Anason,
Yonca, Nohut, Tütün,
Mercimek

Kardeşlenme ve çiçeklenme
döneminde

- 300-500 gr/dekar

Bağ
Çiçeklenme döneminde ihtiyaç
halinde

250-500 gr/dekar 100 litre su / 200 gr

ALPOL
*Saf hammadde özel katkı maddeleri ve organik asitlerin birleşimi ile 
oluşturulmuş spes�k bir üründür. *Bitkinin çiçeklerinde dişicik 
borusunun dişicik tepesinin ve anterlerinin sağlıklı ve güçlü bir şekilde 
gelimesini sağlayıp mükemmel etkisi ile fark oluşturur. *Bitkilerde 
hayatsal önem taşıyan hormon ve enzimleri aktive eder. *ALPOL’ün 
çiçeklenme döneminde yapılan uygulamalarında çiçek sayısında ve 
çiçeklerin sağlıklı açmasında önemli rol oynar. *ALPOL çiçeğin düzgün 
bir şekilde döllenmesini sağlayarak çiçek dökülmesini önler. *ALPOL
çinko eksikliklerinin giderilmesinin dışında bitkiyi oksin üretimine 
teşvik eder ve böylece hücrelerin büyümesine ve tohumların 
olgunlaşmasına yardımcı olur.

ALPOL
*ALPOL is a speci�c product created by the combination of pure raw 
material, special additives and organic acids. *ALPOL makes a 
di�erence in the �owers of the plant with its excellent e�ect by 
providing a healthy and strong development of the stigma, style and 
the anthers. *It activates vital hormones and enzymes in plants. 
*ALPOL takes an important role in the number of �owers and the 
healthy blooming of the �owers in the applying during the �owering 
period. *ALPOL prevents shedding of �owers by providing proper 
pollination of the �ower. *ALPOL stimulates the plant to produce 
auxin in addition to eliminating zinc de�ciencies and in this way helps 
the growth of cells and maturation of seeds

ALPOL
ARAPÇA KISIM GELECEK



BK 55

Garanti Edilen İçerik % w/w
Organik Madde 55
Organik Karbon 21
Toplam Azot (N) 4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 1
pH 3,5-5,5

ORGANİK ÜRÜNLER / BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Bitkiler

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU: Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmektedir.
Genel olarak 100 lt suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme döneminde topraktan ve yapraktan
uygulanır.

Uygulama Dönemi

Domates, Biber, Patlıcan,
Salatalık, Kavun, Karpuz,
Kabak, Patates, Çilek,
Soğan, Sarımsak, Havuç,
Kereviz, Ispanak, Marul

Fide dikiminden itibaren 15-20
gün ara ile  uygulanırsa başarılı
sonuçlar elde edilir.

Topraktan

2 kg/dekar

Yapraktan

100 litre su / 200 gr

Elma, Armut, Kiraz,
Vişne, Kayısı, Erik,
Badem, Fındık, Ceviz,
Şeftali, Antep Fıstığı

Çiçek tutumundan olgunlaşma
başlangıcına kadar 1-2 uygulama

2 kg/dekar 100 litre su / 200 gr

Muz
Doğumdan 30-45 gün önceden
başlayarak 2-3 uygulama

2 kg-3kg/dekar 100 litre su / 200 gr

Kesme Çiçek
Kesim öncesinde ihtiyaca göre
1-2 uygulama

2 kg/dekar -

Patates, Soğan, Turp,
Havuç, Sarımsak

Tüm gelişim dönemlerinde - 300-500 gr/dekar

Buğday, Arpa, Mısır,
Çeltik, Ayçiçeği, Anason,
Yonca, Nohut, Tütün,
Mercimek

Tüm gelişim dönemlerinde - 300-500 gr/dekar

Bağ
Çiçek tutumundan olgunlaşma
başlangıcına kadar 1-2 uygulama

2 kg/dekar 100 litre su / 200 gr
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BK55
*Özel ham meddeler kullanılarak yapılan BK55 bitki besleme ve 
koyucu olrak tasarlanmış özel bir üründür. *İçersinde bulunan 
maddeler sayesinde topraktaki mikrobiyel faaliyetleri arttırır . 
*Mükemmel bi şelatlama ajanı olup bitki besin elementlerinin bitkiler 
tarafından alınımını arttırır. *Toprakta bitkiler tarafından kullınılamaz 
formdaki bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından kullanılmasına 
olanak sağlar. *İçeriğindeki aminoasitler sayesinde bitkinin olumsuz 
stres koşullarından çıkmasını sağlayan tam bir aktivatördür. 
*İçerğindeki organik karbon sayesinde bitkide kloro�l oluşumunu 
sağlar bu sayede fotosentezi arttırır ve verim artışı sağlar. *Bitkilerde 
kaliteli meyve oluşumuna ve meyvenin büyümesine etki eder. *Bitki 
yetiştirme dönemlerinin tamamında kullanılır.

BK55
*BK55, made using special raw materials which is designed as a plant 
nutrition and plant protection agent. *BK55 increases the microbial 
activities in the soil thanks to the substances it contains. *BK55 is an 
excellent chelating agent and increases the absorption of plant 
nutrients by plants. *It allows the use of plant nutrients in the form 
that cannot be used by plants in the soil. *It is a complete activator that 
enables the plant to get out of adverse stress conditions thanks to the 
amino acids it contains *Thanks to the organic carbon it contains, 
BK55 provides the formation of chlorophyll in the plant, thus 
increasing photosynthesis and increasing yield. *BK55 a�ects the 
formation of quality fruit and fruit growth in plants. *BK55 can be 
used in all plant growth periods.

BK55
ARAPÇA KISIM GELECEK



SNOW-ORG

Garanti Edilen İçerik % w/w
Organik Madde 40
Organik Karbon 17
Toplam Azot (N) 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 5
pH 4-6

ORGANİK ÜRÜNLER / BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Ürün Adı

Sebzeler Sera-
Açık Alan

Salatalık, Domates, Biber, Patlıcan,
Kabak, Marul, Tere, Roka,
Maydanoz, Lahanagil, Ispanak,
Kavun, Karpuz, Kereviz, Pırasa,
Çilek

1-2 lt./da

1-2 lt./da

1-2 lt./da

1-2 lt./da

1-2 lt./da

1-2 lt./da

1-2 lt./da

1-2 lt./da

1-2 lt./da

1-2 lt./da

1-2 lt./da

200-250 cc 15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

15 GÜN ARA İLE HASATA KADAR

200-250 cc

200-250 cc

200-250 cc

200-250 cc

200-250 cc

200-250 cc

200-250 cc

200-250 cc

200-250 cc

200-250 cc

Tüm Narenciye Ürünleri, Elma,
Armut, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Nar,
Erik, Ayva, Vişne, Zeytin, Fındık,
Badem, Ceviz

Tüm Çeşitlerde

Tüm Çeşitlerde

Tüm Çeşitlerde

Tüm Çeşitlerde

Tüm Çeşitlerde

Yeşil Alan, Golf Sahaları

Sofralık-Kurutmalık-Şaraplık

Açıkta ve Seracılıkta

Tüm Çeşitlerde

Meyve Ağaçları

Buğday-Arpa
Çeltik-Ayçiçeği
Pamuk
Mısır

Tütün

Patates-Soğan

Pancar-Havuç

Yeşil alanlar-Park-
Çiçek ve Peyzaj

Bağ

Muz

Antep Fıstığı

Ürün İçeriği Topraktan
Lt/da

Yapraktan Uygulama Zamanı
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SNOW ORG
*SNOW ORG bitkisel kökenli organik karbon içeriği ile hem toprağı 
yapısını iyleştirir hemde bitkinin kök gelişimini sağlar. *İçerdiği 
organik azot ve aminoasitlerle toprak altı aksamı ile beraber toprak 
üstü aksamınında gelişmesinde etkili olur. *İçerdiği organik karbon ile 
kloro�l oluşumunu sağlayarak bitkinin daha yeşil bir renk almasını 
sağlar. *Düşük pH’ı sayesinde topraktaki bitki besin elementlerinin 
alınımını kolaylaştırır.

SNOW ORG
*SNOW ORG both improves the soil structure and provides root 
development of the plant with its plant-based organic carbon content.
*With the help of organic azote and amino acids it contains, SNOW 
ORG is e�ective in the development of the shoot system parts together 
with the root systems. *SNOW ORG provides the formation of 
chlorophyll with the organic carbon it contains and provides a greener 
color for the plant. *Thanks to its low pH rate, it simpli�es the 
absorption of plant nutrients in the soil.

SNOW ORG
ARAPÇA KISIM GELECEK



ALPASİT
pH REGÜLATÖRÜ
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Damlama ve yaprak gübrelerinin içine katılarak şelatlama görevi yapar. Çözelti sularının 
pH’sını ayarladığı için gübrelerin ve ilaçların etki süresini artırır. Yüksek pH’lı sularda pH’dan 
kaynaklanan çökme ve diğer bozulmaları önler Tuzlu topraklarda toprak tansiyonunu 
düşürerek bitkilerde rahatlama sağlar gübrelerin alınımını artırır.

KULLANIM DOZU ve ŞEKLİ;
Tüm Meyve ve Sebzelerde Damlamadan Dönüme 1-1.5 Lt
Yapraktan 100 Lt Suya 50 cc 

ALPASİT
*ALPASİT düşük pH’ı sayesinde topraktaki tuzluluğu giderir.Tuzlu 
topraklarda toprak tansiyonunu düşürerek bitkilerde rahatlama sağlar 
gübrelerin alınımını artırır. *Damlama ve yaprak gübrelerinin içine 
katılarak şelatlama görevi yapar. *ALPASİT çözelti sularının pH’sını 
ayarladığı için gübrelerin ve ilaçların etki süresini artırır. Yüksek pH’lı 
sularda pH’dan kaynaklanan çökme ve diğer bozulmaları önler. 
*Rizosfer bölgesinin pH’ını düşürdüğü için fosfor ve kalsiyum gibi 
elementlerin emilimini artırır. *İçeriğindeki fenolik maddeler 
sayesinde suyun topraktaki yayılımını artırır. *Toprağın yapısını 
düzenler ve bitki besin elementlerinin emilimini artırır.

ALPASİT
*ALPASIT removes salinity in the soil thanks to its low pH. It provides 
relief to plants by decreasing soil tension in salty soils and increases the 
absorption of fertilizers. *It acts as a chelating agent by adding in 
dripping and foliar fertilizers. *Since ALPASIT adjusts the pH of the 
solution waters, it increases the e�ects time of fertilizers and drugs. *It 
prevents precipitation and other deterioration caused by pH in high pH 
water. *ALPASIT increases the absorption of elements such as 
phosphorus and calcium as it lowers the pH of the rhizosphere area. 
*ALPASIT increases the spread of water in the soil thanks to the 
phenolic substances in it. *ALPASİT regulates the structure of the soil 
and increases the absorption of plant nutrients.

ALPASİT
ARAPÇA KISIM GELECEK



SAHRA-MİNO
SIVI DENİZ YOSUNU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK %w/w
Organik Madde 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) 1
Alginik Asit 0,5
Max. EC 4 dS/m
pH 8-10
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KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmektedir.
Genel olarak 100 Litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme döneminde topraktan
ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan,
Salatalık, Kavun, Karpuz,
Kabak, Patates, Çilek, Soğan,
Sarımsak, Havuç, Kereviz,
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak
Buğday, Arpa, Mısır, Çeltik,
Ayçiçeği, Anason, Yonca,
Nohut, Tütün, Mercimek

Bağ

Fide dikiminden itibaren 15-20
gün ara ile uygulanırsa başarılı
sonuçlar elde edilir.

Çiçek tutumundan olgunlaşma
başlangıcına kadar 1-2 uygulama

Tüm gelişim dönemlerinde

Kesim öncesinde ihtiyaca göre
1-2 uygulama

-

Tüm gelişim dönemlerinde

Tüm gelişim dönemlerinde

Çiçek tutumundan olgunlaşma
başlangıcına kadar 1-2 uygulama

0,5-1 lt/dekar

0,5-1 lt/dekar

0,5-1 lt/dekar

0,5-1 lt/dekar

-

0,5-1 lt/dekar

100 Litre su/
200 cc

100 Litre su/
200 cc

100 Litre su/
200 cc

100 Litre su/
200 cc

200-350 gr /dekar

200-350 gr /dekar

100 Litre su/
200 cc

SAHRAMİNO
*Özel bir ürün olan SAHRAMİNO hastalık, zararlı ve iklim koşullarının 
bitkiler üzerinde sebep olduğu stres koşullarının giderilmesini sağlar. 
Bu gibi durumlara karşı bitknin dayanıklılığını arttırır. *Topraktan 
yapılan uygulamalarda bitkilerin kuvvetli kök gelişimini sağlar 
bununla birlikte bitkilerlin topraktan daha fazla besin maddesi ve su 
almasına etki eder daha dengeli ve sağlıklı bir bitki gelişimi sağlar. 
*SAHRAMİNO içerisinde bulunan alginik asit ve organik madde 
sayesinde bitkinin metobolizmasını hızlandırır, hücre bölnmesine 
teşvik eder, vejetatif aksamı ve meyveyi geliştirir bitkilerde verimliliği 
arttırır.

SAHRAMİNO
*SAHRAMINO, which is a special product, provides removal of the 
stress conditions caused by diseases, pests and climatic conditions on 
plants and increases the resistance of the plant against such situations.   
*SAHRAMINO supplies strong root development of plants on applying 
from the soil, however, it a�ects plants to absorb more nutrients and 
water from the soil, and provides a more balanced and healthy plant 
growth. *Thanks to the alginic acid and organic matter contained in 
SAHRAMİNO, it accelerates the metabolism of the plant, stimulates 
cell division, improves the vegetative part and fruit, increases 
productivity in plants.

SAHRAMİNO
ARAPÇA KISIM GELECEK



HEXA-MİX COMBİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Suda Çözünür Bor(B) 1
Suda Çözünür Bakır(Cu) 0,5
Suda Çözünür Demir(Fe) 4
Suda Çözünür Mangan(Mn) 4
Suda Çözünür Molibden(Mo) 0,1
Suda Çözünür Çinko(Zn) 4made in türkiye

Bor(B), Bakır(Cu-Sülfat), Demir(Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat),
Molibden(Mo) ve Çinko(Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
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KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU : Gübrenin kullanma dozu bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmektedir.
Genel olarak 100 Litre suya aşağıdaki miktarlar karıştırılarak ilk dikimde ve çiçeklenme döneminde topraktan
ve yapraktan uygulanır.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan,
Salatalık, Kavun, Karpuz,
Kabak, Patates, Çilek, Soğan,
Sarımsak, Havuç, Kereviz,
Ispanak, Marul
Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Erik, Badem, Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı

Muz

Kesme Çiçek

Patates, Soğan, Turp, Havuç,
Sarımsak
Buğday, Arpa, Mısır, Çeltik,
Ayçiçeği, Anason, Yonca,
Nohut, Tütün, Mercimek

Bağ

Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç
halinde

Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç
halinde

Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç
halinde
Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç
halinde

250-500gr/dekar

Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç
halinde

Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç
halinde

Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç
halinde

250-500gr/dekar

250-500gr/dekar

250-500gr/dekar

250-500gr/dekar

-

250-500gr/dekar

300 gr/dekar

100 Litre su/200 gr

100 Litre su/200 gr

100 Litre su/200 gr

100 Litre su/200 gr

300 gr/dekar

100 Litre su/200 gr

HEXA-MİX COMBI
*Hexa Mix içeriğinde bulunan iz elementlerin alınım ve taşınım hızı 
dengelenmiş, bitkide bu iz elementlerin eksikliklerine çabuk cevap 
verebilecek yapıda komplex bir üründür. *Hexa Mix suda %100 
çözünebilmesi sayesinde hem yapraktan hem de gübrelere 
karıştırılarak damlamadan uygulanır . *Bitki büyüme evreleri boyunca 
makro elementlerin yanında mikro elementlere de ihtiyaç duyulmak-
tadır. Bazı durumlrda mikro elementlerin yetersizliği ile karşılaşılan 
bitkilerde kloroz, nekroz, solgunluk, yaprak dökümü, bitki gelişiminde 
gerileme, meyvelerde lekeler ve çürüme gibi anormallikler ortaya 
çıkmaktadır. Hexa Mix içermiş olduğu mikro elementler sayesinde bu 
gibi hastalıkların bitkilerde görülmesini engeller.

HEXA-MIX COMBI
*Hexa Mix is a complex product that has a balanced absorption and 
transport rate of trace elements in its content and can respond quickly 
to the de�ciencies of these trace elements in the plant.
Since Hexa Mix is 100% soluble in water, it can be mixed with other 
fertilizers and it can apply both foliar and drip irrigation.
Micro elements are needed as well as macro elements, during the plant 
growth stages. In some cases, abnormalities such as chlorosis, necrosis, 
wilting, leaf fall, regression in plant development, stains and rotting in 
fruits occur in plants where the de�ciency of micro elements is occurs. 
Hexa Mix prevents plants from such diseases, thanks to the micro 
elements it contains.

HEXA-MIX COMBI
ARAPÇA KISIM GELECEK



Cu-Feed
ORGANİK ÜRÜNLER /BAKIR GÜBRE ÇÖZELTİSİ (Bakır Sülfat İçerikli)

Garanti Edilen İçerik % w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu) 6

Klor(Cl) İçeriği % 0,9

BİTKİ ADI

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

Domates

Salatalık

UYGULAMA DÖNEMİ
TOPRAKTAN

(Damlama Sulama ile)
TOPRAKTAN

(Damlama Sulama ile)
Dikimden 15 gün sonra
ihtiyaca göre 30 gün ara ile 0.5-1 lt/da

0.5-1 lt/da

0.5-1 lt/da

0.5-1 lt/da

0.5-1 lt/da

0.5-1 lt/da

0.5-1 lt/da

0.5-1 lt/da

0.5-1 lt/da

0.5-1 lt/da

0.5-1 lt/da

----

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

100 litre suya 150-200 ml

Dikimden 15 gün sonra
ihtiyaca göre 30 gün ara ile

Biber
Dikimden 15 gün sonra
ihtiyaca göre 30 gün ara ile

Patlıcan
Dikimden 15 gün sonra
ihtiyaca göre 30 gün ara ile

Elma, Armut, Ayva
Gözler patlamadan önce ve
çiçek tutumu bittikten sonra
ihtiyaç halinde

Şeftali, Kayısı, Kiraz,
Erik, Vişne, Ceviz,
Badem

Gözler patlamadan önce ve
çiçek tutumu bittikten sonra
ihtiyaç halinde

Bağ (sofralık ve
kurutmalık üzüm)

Gözler patlamadan önce ve
çiçek tutumu bittikten sonra
ihtiyaç halinde

Zeytin
Gözler patlamadan önce ve
çiçek tutumu bittikten sonra
ihtiyaç halinde

Narenciye
Gözler patlamadan önce ve
çiçek tutumu bittikten sonra
ihtiyaç halinde

Çilek Dikimden 15 gün sonra
ihtiyaca göre 30 gün ara ile

Marul, Tere, Roka,
Maydanoz, Brokoli,
Lahana, Karnabahar

Dikimden 15 gün sonra
ihtiyaca göre 30 gün ara ile

Patates, Soğan İhtiyaç halinde 15 gün ara ile
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CUFEED
*Tamamen suda çözünebilen CUFEED içeriğindeki organic şelat 
maddeleri sayesinde bikiyi tedavi ederken bitki gelişimini durdurmaz. 
*Sitemik yapıda bir bakır olduğu için bitkilerin hem yapraklarından 
hemde köklerinden uygulanabilir. *Organik özellikli olup organik 
tarımda kullanıma uygundur. *Bitki üzerinde leke ve kalıntı 
bırakmadığı için ihracata gonderilen tum ürün guruplarında 
kullanılabilir. *CUFEED kısa sürede bitki tarafından tamamen 
alınabildiği için yağmurlarla yıkanıp gitme riski yoktur. *Bitkilerde 
stres oluşturmadığı için tüm bitki guruplarında gelişim dönemlerinin 
tamında kullanılabilir. *Bitkiyi besler korur ve drenç verir. *CUFEED’in 
tek beşına kullanılması tavsiye edilir.

CUFEED
*CUFEED can completely water-soluble, it does not stop plant growth 
while treating the plant thanks to its organic chelate ingredients. 
*Since it is a systemic copper, It can apply both from the leaves and 
roots of the plants. *Completely organic and suitable for use in organic 
agriculture. *Since it has an organic specialty, CUFEED is suitable for 
the use in organic agriculture. *As it does not leave any stain or residue 
on the plant, It can be used in all product groups sent for export. 
*CUFEED can be completely absorbed by the plant in a short time, so 
there is no risk of being washed away by rains. *Since it does not create 
stress on plants, CUFEED can be used in all plant groups during all 
development periods *CUFEED nourishes, protects and gives 
resistance to the plant. *It is recommended that use CUFEED singly.

CUFEED
ARAPÇA KISIM GELECEK



FENİX
pH DÜŞÜRÜCÜ
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ÖNERİLEN UYGULAMA ŞEKLİ ve MİKTARIKULLANIM DOZLARI ve ZAMANI 
Taban gübresinden gelen ve toprakta bulunan sodyum iyonlarının 
olumsuz etkisinden korur.İlaç çözeltisi hazırlamada suyu 
yumuşatır.Çözülmeyi arttırır.Suyun sertliğini giderir.Alkali suların pH’ını 
ayarlar.İlaçların daha uzun süre etki etmesini sağlar.

KULLANIM:Topraktan dekara 2 Litre verilmesidurumunda pH’dan 
kaynaklanan sorunlarıortadan kaldırır. Fidan kökleri çok dahahızlı  ve 
sağlıklı gelişir. Yapraktan uygulama:100 Litre suya 25-50 ml 
kullanılır.FENİX kullanımının zararı yoktur.

FENİX
*FENİX çok düşük pH’ı sayesinde topraktaki demir gibi iz elementlerin 
bitki tarafından alımını artırır.
*Bitkinin fotosentez miktarını artırır .
*Bitkinin daha sağlıklı fotosentez yapmasını sağlar yanı sıra bitkinin 
gelişimini ve verimliliğini artırır.

FENİX
*FENIX increases the absorption of trace elements such as iron in the 
soil by the plant thanks to its very low pH.
*FENIX increases an amount of photosynthesis of the plant.
*It provides a healthier photosynthesis, besides increases the plant's 
development and productivity.

FENİX
ARAPÇA KISIM GELECEK



LİKYA FLY
pH DÜŞÜRÜCÜ
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ÖNERİLEN UYGULAMA ŞEKLİ ve MİKTARIKULLANIM DOZLARI ve ZAMANI 
Taban gübresinden gelen ve toprakta bulunan sodyum iyonlarının 
olumsuz etkisinden korur.İlaç çözeltisi hazırlamada suyu 
yumuşatır.Çözülmeyi arttırır.Suyun sertliğini giderir.Alkali suların pH’ını 
ayarlar.İlaçların daha uzun süre etki etmesini sağlar.

KULLANIM:Topraktan dekara 1 Litre verilmesidurumunda pH’dan 
kaynaklanan sorunlarıortadan kaldırır. Fidan kökleri çok dahahızlı  ve 
sağlıklı gelişir.LİKYA FLY kullanımının zararı yoktur.

LİKYA FLY
*FLY biostimulant içerikli kompleks yapıya sahiptir.
*Bitki besin elementlerinin alımını arttırır.
*Stres koşullarında (zararlı kaybı, vb.) bitkiye direnç sağlayıp bu zorluk 
koşullarında bitkinin vejetatif ve generatif aksamı güçlendirir.

LİKYA FLY
*FLY has a complex structure containing Biostimulant.
*It increases the absorption of plant nutrients.
*FLY Provides resistance to the plant under stress conditions (pest loss, 
etc.) and strengthens the vegetative and generative parts of the plant 
under di�cult conditions.

LİKYA FLY
ARAPÇA KISIM GELECEK



AZOMİN
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK %w/w
Toplam Azot (N) 25
Amonyum Azotu (N) 7
Nitrat Azotu (N) 5
Üre Azotu (N) 13
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BİTKİ ADI

SERA ve AÇIK ALAN
SEBZELER (domates,
biber, hıyar, patlıcan,
fasulye, çilek vb.)

YAPRAĞI YENEN KIŞLIK
SEBZELER (kıvırcık, marul,
lahana, ıspanak vb)

YUMRULU BİTKİLER
(şekerpancarı, patates,
soğan, vb.)

Kavun, karpuz,
Kabak

TÜM MEYVE AĞAÇLARI
(şeftali, kayısı, kiraz,
erik, elma, armut, ayva,
turunçgiller, zeytin,
bağ, fındık, antep fıstığı,
vb)

Muz

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
(mısır, pamuk,
ayçiçeği vb.)
TÜM BAKLAGİLLER
(nohut, fasulye,
mercimek, soya,
ayçiçeği vb)

TAHILLAR (buğday, arpa,
çeltik vb.)

Yeşil Alanlar

UYGULAMA DÖNEMİ
TOPRAKTAN UYGULAMA
(Damlama Sulama ile)

YAPRAKTAN
UYGULAMA

Tüm gelişme dönemlerinde
ihtiyaç halinde meyve
olgunlaşıncaya kadar

Tüm gelişme dönemlerinde
ihtiyaç halinde meyve
olgunlaşıncaya kadar

Tüm gelişme dönemlerinde
ihtiyaç halinde meyve
olgunlaşıncaya kadar

Tüm gelişme dönemlerinde
ihtiyaç halinde meyve
olgunlaşıncaya kadar

Tüm gelişme dönemlerinde
ihtiyaç halinde meyve
olgunlaşıncaya kadar

Tüm gelişme dönemlerinde
ihtiyaç halinde 

Tüm gelişme dönemlerinde
ihtiyaç halinde 

Tüm gelişme dönemlerinde
ihtiyaç halinde 

Tüm gelişme dönemlerinde
ihtiyaç halinde 

Tüm gelişme dönemlerinde
ihtiyaç halinde 

2-3 lt/da 100 litre suya 200-250 ml

2-3 lt/da 100 litre suya 200-250 ml

2-3 lt/da 100 litre suya 200-250 ml

2-3 lt/da 100 litre suya 200-250 ml

2-3 lt/da 100 litre suya 200-250 ml

2-3 lt/da 100 litre suya 200-250 ml

1-2 lt/da 250-500 cc/da

1-2 lt/da 250-500 cc/da

1-2 lt/da 250-500 cc/da

----------- 250-500 cc/da

KULLANIM DOZU, ZAMANI VE ŞEKLİ

AZOMİN
*AZOMİN yüksek oranda azot içeriği sayesinde bitkinin azot ihtiyacını 
karşılar.
*İçeriğindeki organik asitler sayesinde azot alınımı yüksektir.
*İçerisindeki elementlerin yüksek sa�ığı ve kalitesi azotun bitki 
üzerindeki etkinliini arttırır.
*AZOMİN de bulunan azotun 3 farklın formu sayesinde düzgün bir 
vejetatif büyüme sağlayarak yaprak ve �lizlerin oluşumunu teşvik eder 
ve nihai verimin artmasına neden olur.

AZOMİN
*AZOMİN meets the azote requirement of the plant thanks to its high 
azote content.
- Azote absorption is high thanks to the organic acids it contains.
-The high purity and quality of the elements in it increases the 
e�ectiveness of Azote on the plant.
-Thanks to 3 di�erent forms of nitrogen in AZOMINE, provides a proper 
vegetative growth, promotes the formation of leaves and shoots and 
increases the �nal yield.

AZOMİN
ARAPÇA KISIM GELECEK
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