
Besleme vermek ve bitkileri korumak.

Amaçlarımız:

Görevlerimiz:
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Faaliyetimizin ana alanları:

Agree's sıvı mineral gübrelerin üretimi.
Yüzeysel aktif maddelerin üretimi. 
‘Agree's – Doğayla uyumlu..’ adlı çevre açısından 
temiz organik ve biyolojik ürünlerin üretimi
Bahçe, tarla, ev için tarımsal ilaçların üretimi ve 
ambalajı.
Çiftlikler için komple tarımsal-kimyasal servis 
sisteminin organizasyonu.
Yüksek sayıda ve kaliteli hasatların elde edilmesi için 
gerekli kimyasal ürünlerin tüm çeşitlerinin çiftlikler 
için temin edilmesi.
Tarım ürünler için fiyatları değişen belirli çiftliklerde 
iklim, toprak ve diğer şartlara göre Agree's sıvı 
mineral gübrelerin ve HSZR kullanımı için etkinlik 
açısından ekonomik hesaplamalar.
Tarımsal-kimyasal konularda ilmi destek ve 
danışmanlık.
Tarımsal-kimyasal ve tarımsal üretim alanında ileri 
teknolojilerin teşvik edilmesi.

İlmi ve teknik başarılara dayalı yeni teknolojilerin 
kullanımı sayesinde ortaklar için ekonomik etkinliği 
sağlamak.
Ortaklarımız ile karşılıklı olarak kazançlı, sabit ve 
uzun vadeli ilişkileri kurmak.
Tarım ürünleri üreticileri için tarımsal ilaçların toptan, 
küçük toptan ve perakende satışı.
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Agree's ürünlerinin kullanımı açısından ilk ve etkili 
tekniklerin birisi, tohumların bitkilerde güçlü kök 
sisteminin oluşturulmasını sağlayan Agree's Forsaj 
gübresi ile işlenmesi olup bu bitkiler ontogenezinin 
ilk aşamalarında özellikle önemlidir;

Fosfor, Potasyum ve Azot gibi marko ögeler dışında 
Agree's ürünlerinde bitkinin tam olarak yapısını ve 
hasat kalitesini sağlayan Sülfür, Selenyum, Bor, 
Magnezyum, Molibden vs. gibi mikro ögeler de 
vardır;

Tüm mikro ögeler kolayca sindirilen şekilde (şelat 
şeklinde) olup klasik gübrelerden farklı olarak 
yaprakların yüzeyi porlarından girildikten sonra bitki 
tarafından tam olarak sindirilir;

Bitkiler için besleme elemanları en çok gerektiği 
anda klasik gübrelerin besleme elemanları 
(toprakta), özellikle Fosfor ve Potasyum, bitkiler için 
sindirilemeyen şekilde olup bundan dolayı bu 
dönemde bitkiler için beslemenin Agree's şeklinde 
yaprakların yüzeyinden verilmesi mantıklıdır, bu 
yöntem ayrıca ‘pompa’ rolünü oynar ve bitkilerin 
köklerden beslenmesini sağlar;

Agree's ürünleri bitkilere %100 şekilde sindirilir, 
mademki klasik gübrelerde Fosfor ve Potasyum, 
başak oluşmasının başı-ortası anında bitkiler için 
uygun şekle geçer (bu dönemde bu ögelerin 
sindirilmesi sadece %5-10);

Agree's ürünlerinin kullanımı – teknolojik yöntemdir, 
çünkü bunları konteyner bileşiminde pestisitler ve 
diğer tarım ilaçları ile birlikte kullanarak ek işlenmeye 
gerek kalmaz, bu da işçilik ve teknik kaynakları muaf 
eder ve girilmesi için ek masrafları gerektirmezdir;
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Agree's ürünlerinin yüksek kullanım normları bile 
(karbamit ile olduğu gibi) bitkilerin kimyasal 
yanıklara uğraması olasılığını yok eder, bitkiler için 
engelleyici etkisi olmayıp (fazla Azot normları gibi) 
vejetasyon dönemini uzatmazdır;

Agree's ürünlerinin kullanımı, tarımsal-kimyasal 
hizmetlerin analizlerine dayanarak (Sülfür, 
Selenyum, Molibden, Manganez vs. gibi) yetmeyen 
ögelerin ilgili içindekileri ile Agree's ürününü seçip 
topraktaki mikro ögelerin yetersizliğini telafi etme 
olasılığını sağlar);

Agree's ürünlerinde mikro ögeler, amino asitler, 
stimulanlar, organik asitlerin kompleleri, gelişme 
düzenleyicileri, ıslatıcılar gibi bitkilerin kaliteli 
hasatlarının gelişmesi ve oluşması için tüm gerekli 
bileşenler mevcuttur;

Agree's ürünleri konforlu ambalajda temin edilir, bu 
da taşıma sürecini kolaylaştırır, girme normu kolayca 
hesaplanır, kullanımda teknolojik (suda kolayca erir, 
püskürtücüleri tıkanmaz vs.), mademki klasik 
gübreler – karbamit, amonyum nitrat – manipülatör, 
sulama ünitesi, ek iş kaynaklarını gerektirir. 
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Forsaj
Tohum ve yumru köklerin 
dikim öncesi işlenmesi

Ürün avantajları:
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Agree's ‘Forsaj’ - tohum ve yumru köklerin dikim 
öncesi işlenmesi için amaçlanan sıvı komple mineral 
gübredir.
Ürün formülü, şelat formundaki dengeli makro ve 
mikro ögelerin bileşimi olup amino asitler, humik 
asitler ve organik asitlerin seti ile zenginleştirilmiştir.

Tohumların çimlenmesini hızlandırır, yeni çimlerde 
triazol koruyucunlarının baskı etkisini azaltır;

Filizlerin yaşayabilirliğini arttırır;

Çimlenme yeteneğini %2-15 kadar arttırır;

Besleme ögelerinin yetersizliği belirtilerinin yok 
eder;

Yeni filizler için gerekli beslemeyi sağlar;

İkincil kök sisteminin büyümesini ve gelişmesini 
teşvik eder;

Tahıl kültürlerinde genel ve üretici çalı oluşturma 
yeteneğini arttırır;

Bezelye kültürlerinin köklerinde küçük yumru 
bakterilerinin azot-sabitleme kapasitesini arttırır;

Bitkilerin kuraklığa, kırağıya, hastalıklara direnci 
arttırır;

Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Azot toplam (N)             38.00
Potasyum (K2O)             30.00
Fosfor (P2O6)                  30.00
Sülfür (SO3)                    30.00
Humik asitler                  10.00
Magnezyum (MgO)            1.0
Bakır (Cu)                          0.50
Çinko (Zn)                         0.50
Bor (B)                               0.60
Demir (FeO)                      0.20
Manganez (Mn)               0.50
Molibden (Mo)                  0.50
Kobalt (Co)                       0.30
Krom (Cr)                          0.30
Lityum (Li)                         0.20
Vanadyum (V)                  0.20
Nikel (Ni)                            0.10
Selenyum (Se)                  0.10

Amino asitlerin komplesi, 
aminoasetik asit 
dahil olup                      150.00

pH 
(sulandırma olmadan)       6.8



Dikme malzemesi Kullanım özellikleri

Tohumlar 1-2 l/t,  iş çözeltisi tüketimi – 10 l/t

Yumru 
kökler 1-2 l/3t, iş çözeltisi tüketimi – 10 l/t
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Fermentlerin aktivitesini, fotosentez ve bitkilerin 
soluk alma yoğunluğunu arttırır.

Tahıl kalitesini iyileştirir (1000 tahıl ağırlığı, tahıldaki 
protein ve glüten kapsamı);

(Toprağa atılan gübrelerden) Azot ve Fosfor 
sindirilmesini arttırır

Gerçekten hasatların 2-10 elli kiloluk tartı/he kadar 
artmasını sağlar;

Kış kültürlerinin kışı geçirmesini iyileştirir.

AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır.

Tüketim normu

Tohumları dikme öncesi gübre çözeltisi ile işlenmesi (çimlenme 
yeteneğini teşvik etme ve triazol koruyuculardan dolayı 
bitkideki stresi azaltma amacıyla biyolojik ve kimyasal 

pestisitler ile birlikte uygulanabilir)

Yumru köklerin dikme öncesi gübre çözeltisi ile işlenmesi 
(çimlenme yeteneğini teşvik etme ve bitkilerin ilk büyüme ve 

gelişim aşamalarında besleme elemanlarının yetersizliğini 
engelleme amacıyla kimyasal pestisitler ile birlikte 

uygulanabilir)



Azot
En iyi başlangıç

Ürün avantajları:
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Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Azot toplam (N)              416.0
amit Azot dahil 
(N-NH2)                           200.0
Çinko (Zn)                            1.6
Bakır (CuO)                          1.6
Manganez (Mn)                   1.6
Sülfür (SO3)                          1.3
Magnezyum (MgO)            1.3
Demir (FeO)                         0.2
Bor (B)                                  0.3
Molibden (Mo)                    0.5
Kobalt (Co)                          0.2
Selenyum (Se)                    0.3

Amino asitlerin komplesi, 
aminoasetik asit 
dahil olup                           1.00

pH 
(sulandırma olmadan)        5.1

Agree's ‘Azot’ – kapsamında daha çok Azotu içeren 
ve şelat şeklindeki (bitkiler tarafından kolayca 
sindirilen şekilde) mikro ögeler ile zenginleştirilmiş 
sıvı komple mineral gübredir.

Bitkilerin beslenmesini uzun süreye sağlar (2-3 
haftaya kadar);

Başak kültürlerinin tahıl kalitesini yükseltir (protein, 
glüten kapsamını arttırır, onun özelliklerini iyileştirir);

Mikro gübrenin kullanımı, Azot sert mineral 
gübrelerinin (amonyum nitrat, karbamit vs.) 
satışından kurtarır;

Fotosentez süreçlerini etkinleştirir, büyüme 
hormonunun (bitkinin öz büyüme faktörlerinin) daha 
güçlü şekilde oluşmasını destekler;

Amino asit ve protein yapısal sıranın sentezine 
katılır.

Gübre, tüm temel tarımsal kültürler için yapılmış 
olup bitkilerin vejetasyonu döneminde kök dışı 
serpme gübresi olarak kullanılır. Üründe üç azot 
şekli: amit, amonyum, nitrat şekilleri vardır. Azotun 
amit şekli, yapraklar tarafından sindirilir. Tam olarak 
sindirilmesi için 1-4 gün gerekir, bu havanın 
sıcaklığına ve nemliliğine bağlıdır. Azotun amonyum 
şekli, nitrat şekline geçer. Azotun nitrat şekli, 1-6 
hafta içinde sindirilir, bu havanın sıcaklığına ve 
nemliliğine bağlıdır.



Kültür Kullanma zamanı

Bahar tahılları 2-4 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 100-200 l/he

Kış tahılları

Mısır

Ayçiçeği

Hayvan besleme pancarı,
şeker pancarı, 

kırmızı pancar dahil olup pancar

Tohum elde 
etme amaçlı 

hayvan besleme çimleri 

Açık ve kapalı 
toprakta 

yetiştirilen sebze kültürleri

Patates

Pirinç

Bezelye tahılları Tüm vejetasyon dönemi içerisinde 3-4 kez ek serpme uyguanır

Soya Tüm vejetasyon dönemi içerisinde 3-4 kez ek serpme uyguanır

Meyve ve ufak 
meyve kültürleri

Dekoratif bitkiler
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Azot eksikliğinin ilk belirtileri eski yapraklarda ortaya 
çıkar ve açık yeşil renkle saptanır. Azot eksikliğinin 
giderilmesine yönelik tedbirler alınmayacaksa 
yapraklar sararmaya ve ölmeye başlar, sap ise 
zayıflar. Eski yapraklarda dokular ölmeye devam 
eder. Yeni filizler ise zayıf ve ince olur.

Tüketim normu

2-4 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 100-200 l/he

2-4 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 100-200 l/he

2-4 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 200-300 l/he

2-4 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 200-400 l/he

2-4 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 100-200 l/he

2-4 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 100-200 l/he

2-4 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 200-400 l/he

2-3 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 200-300 l/he

2-4 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 200-300 l/he

2-3 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 200-400 l/he

2-3 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 200-300 l/he

2-3 l/he, 
iş çözeltisi tüketimi 200-400 l/he

Fertigasyon (sulama sistemi üzerinden gübreleme). Mevsim içinde 1-3 kez 
uygulanır. Son veya sondan bir önceki sulamada sulama suyu içinde kullanılır

Fertigasyon (sulama sistemi üzerinden gübreleme). Mevsim içinde 1-3 kez 
uygulanır. Son veya sondan bir önceki sulamada sulama suyu içinde kullanılır

2-3 çift gerçi yaprak döneminde ve 
sonra konca oluşmaya başlayana kadar 2-3 kez

İlk işleme zamanı: konca oluşması aşaması (bitkilerin büyüme ve gelişmesi 
desteklenir). İkinci işleme zamanı: yumru kökler oluştuğu aşamada (besleme 

ögelerinde eksiklerin giderilmesi, nişasta kapsamının arttırılması)

Aktif büyüme döneminde iyice gelişmiş yaprak yüzeyine 10-15 günlük aralıklar ile 
2-3 kez uygulanır

İlk işleme zamanı: ilkbahardaki büyüme aşaması (Azot sert mineral gübreler yerine 
bitkilerin büyüme ve gelişmesi desteklenir). İkinci işleme zamanı: konca oluşması 

aşaması (insektisitler ile birlikte besleme ögelerinde eksiklerin giderilmesi)

İlk işleme zamanı: 4-6 çift yaprak aşaması (bitkilerin büyüme ve gelişmesi 
hızlandırılır, herbisit stresi azalır). İkinci işleme zamanı: 6-8 çift yaprak aşaması 

(herbisitler ile üçüncü kez işlendiğinde bitkilerin büyüme ve gelişmesi hızlandırılır, 
herbisit stresi azalır)

İlk işleme zamanı: 4-6 yaprak aşaması (bitkilerin büyüme ve gelişmesi hızlandırılır, 
herbisit stresi azalır). İkinci işleme zamanı: sap büyüdüğü dönemde fungisitler ile 

birlikte

4-6 yaprak aşaması (bitkilerin büyüme ve gelişmesi hızlandırılır, herbisit stresi azalır)

İlk işleme zamanı: ilkbahardaki çalı oluşturma aşaması (genel üretici çalı oluşturma, 
herbisit stresinin azalması). İkinci işleme zamanı: başak büyümeye başladığı zaman 

(başaktaki tohum sayısı). Üçüncü işleme zamanı: tahılın olgunlaşma aşaması 
(ağırlık 1000 tohum, tohum kalitesi)

İlk işleme zamanı: çalı oluşturma aşaması (genel ve üretici çalı oluşturma, herbisit 
stresinin azalması). İkinci işleme zamanı: başak büyümeye başladığı zaman 

(başaktaki tohum sayısı). Üçüncü işleme zamanı: tahılın olgunlaşma aşaması 
(ağırlık 1000 tohum, tohum kalitesi)

AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır



AzotPotasyum
Hasat kalitesinin iyileştirilmesi 
için kullanılır

Ürün avantajları:
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Agree's ‘AzotPotasyum’ – şelat formdaki makro ve 
mikro ögelerin tam seti ile sıvı Azot-Potasyum 
gübresidir.

Bitkinin karbonhidrat metabolizmasına katılır, 
dolayısıyla şekerlerin sentezine yol açar;

Hücredeki osmotik basıncın yükselmesi sayesinde 
soğuğa direnci arttırır;

Stomalı cihaz çalışmasının iyileşmesi ve hücrenin 
parçalanması elemanlarının boşaltılması sayesinde 
yüksek sıcaklığa, düşük nemliliğe ve yağışların 
eksikliğine daha iyi şekilde direnmesini sağlar;

Epikotilin morfolojik özelliklerini iyileştirir;

Çalılık noktasının daha derin yerde yerleştirilmesine 
yardımcı olur;

Protein ve nişastanın kapsamını arttırır;

Bitkilerin böcekler tarafından zedelenmesini 
azaltarak hücre duvarlarının yapısını güçlendirir ve 
yere yatmalarını engeller;

Potasyum eksikliğinin proteinin parçalanmasına ve 
toksinlerin sentezine sebep olduğu için immuniteyi 
iyileştirir;

Azotun etkili şekilde sindirilmesini sağlar.

Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Potasyum (K2O)          110.00
Azot (N)                           100.0
amit Azot 
dahil (N-NH2)                100.0
Çinko (Zn)                            1.6
Bakır (Cu)                             1.6
Manganez (Mn)                  1.6
Sülfür (SO3)                         1.1
Magnezyum (MgO)            1.1
Demir (FeO)                        0.2
Bor (B)                                  0.2
Molibden (Mo)                    0.5
Kobalt (Co)                          0.1
Selenyum (Se)                    0.3

Amino asitlerin komplesi, 
aminoasetik asit 
dahil olup                        20.00

pH 
(sulandırma olmadan)       6.9



Kültür Kullanma zamanı

Bahar tahılları

Kış tahılları

Mısır 4-6 yaprak aşaması 
(bitkilerin büyüme ve gelişmesi hızlandırılır, herbisit stresi azalır)

Ayçiçeği

Patates 

Sebze kültürleri Aktif büyüme döneminde iyice gelişmiş yaprak yüzeyine 10-15 
günlük aralıklar ile 2-3 kez uygulanır

Kolza

Bezelye tahılları Tüm vejetasyon dönemi içerisinde 3-4 kez ek serpme uyguanır

Soya Tüm vejetasyon dönemi içerisinde 3-4 kez ek serpme uyguanır

2-3 l/he
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AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır

Azot amit formda mevcuttur. Ürün kapsamında 
ayrıca Agree's gübresinin biyolojik etkenliğini 
etkileyen, etken maddelerin içine girme hızını 
yükselttiren ve karışımın yaprakların yüzeyinden 
suyla giderilmesini ve buharlaşmasını engelleyen 
yüzey aktif madde vardır.

Tüketim normu

Hayvan besleme pancarı, 
şeker pancarı, kırmızı 

pancar dahil olup pancar

Tohum elde etme 
amaçlı hayvan 

besleme çimleri

Meyve ve ufak 
meyve kültürleri
Dekoratif bitkiler

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-300 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-400 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-400 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-400 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-400 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-400 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-400 l/he

Fertigasyon (sulama sistemi üzerinden gübreleme). Mevsim içinde 1-3 kez 
(yapraklar için ek beslemeler verildiği aynı aşamalarda) uygulanır. Son veya 

sondan bir önceki sulamada sulama suyu içinde kullanılır

İlk işleme, 2-3 çift gerçi yaprak döneminde ve sonra konca oluşmaya 
başlayana kadar 2-3 kez uygulanır

İlk işleme zamanı: konca oluşması aşaması (bitkilerin büyüme ve gelişmesi 
desteklenir). İkinci işleme zamanı: yumru kökler oluştuğu aşamada 

(besleme ögelerinde eksiklerin giderilmesi, nişasta kapsamının arttırılması)

İlk işleme zamanı: ilkbahardaki büyüme aşaması (Azot sert mineral gübreler 
yerine bitkilerin büyüme ve gelişmesi desteklenir). İkinci işleme zamanı: 

konca oluşması aşaması (insektisitler ile birlikte besleme ögelerinde 
eksiklerin giderilmesi)

İlk işleme zamanı: 4-6 çift yaprak aşaması (herbisitler ile ikinci defa 
işlendiğinde bitkilerin büyüme ve gelişmesi hızlandırılır, herbisit stresi azalır). 

İkinci işleme zamanı: 6-8 çift yaprak aşaması (herbisitler ile üçüncü kez 
işlendiğinde bitkilerin büyüme ve gelişmesi hızlandırılır, herbisit stresi azalır)

İlk işleme zamanı: 4-6 yaprak aşaması (bitkilerin büyüme ve gelişmesi 
hızlandırılır, herbisit stresi azalır). İkinci işleme zamanı: sap büyüdüğü 

dönemde fungisitler ile birlikte (hastalıkların ilk belirtileri saptandığında)

İlk işleme zamanı: ilkbahardaki çalı oluşturma aşaması (genel üretici çalı 
oluşturma, herbisit stresinin azalması). İkinci işleme zamanı: başak 

büyümeye başladığı zaman (başaktaki tohum sayısı). Üçüncü işleme 
zamanı: tahılın olgunlaşma aşaması (ağırlık 1000 tohum, tohum kalitesi)

İlk işleme zamanı: çalı oluşturma aşaması (genel ve üretici çalı oluşturma, 
herbisit stresinin azalması). İkinci işleme zamanı: başak büyümeye başladığı 
zaman (başaktaki tohum sayısı). Üçüncü işleme zamanı: tahılın olgunlaşma 

aşaması (ağırlık 1000 tohum, tohum kalitesi)



Aminovit
Güçlü antistres etkisi

Ürün hakkında:
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Agree's ‘Aminovit’ – tarım kültürlerinin tüm 
vejetasyon dönemi içinde kök dışı ek besleme için 
amaçlanan sıvı komple mineral gübredir.

Ürün formülü, şelat formdaki makro ve mikro 
ögelerin dengelenmiş setidir. Aminovit, daha güçlü 
epikotilin oluşması, çimlenmenin daha kısa süre 
içinde başlanması, kışı daha iyi şekilde geçirmesi, 
bitkilerin genel immunitesinin arttırılması için 
amaçlanmıştır.

Mikro öge ve amino asit sıra sayesinde kültür, 
olumsuz hava şartlarını ve hastalıkları daha az hasar 
ile geçirir ve onun mikro öge beslemesindeki 
gereksinimi tam olarak karşılanır.

Aminovit, 90 g/l Sülfür içerir ve sadece kuru NPK 
beslemeye ek olarak değil, ama bitkilerin Sülfür ile 
beslenmesi için ek olarak kullanılmalıdır.

Önünüzde bitkilerin standart yaşam şartlarında ve 
stres şartlarında hem kısa, hem normal vejetasyon 
dönemi için üretilen Agree's gübresinin çağdaş 
formülüdür.

Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Sülfür (SO3)                      90.0
Potasyum (K2O)                12.0
Fosfor (P2O5)                 10.00
Azot (N)                              80.0
Bakır (CuO)                          3.8
Çinko (Zn)                            3.4
Magnezyum (MgO)            2.4
Bor (B)                                   1.0
Demir (FeO)                         0.2
Manganez (Mn)                   0.4
Molibden (Mo)                     0.5
Kobalt (Co)                           0.3
Krom (Cr)                              0.3
Lityum (Li)                            0.2
Vanadyum (V)                     0.2
Nikel (Ni)                               0.1
Selenyum (Se)                     0.1

Amino asitlerin komplesi, 
aminoasetik asit 
dahil olup                         75.00

Humik asitler                   10.00

pH (sulandırma olmadan)  6.7



Bahar tahılları

Kış tahılları

Mısır

Ayçiçeği

Tohum elde etme 
amaçlı hayvan 
besleme çimleri

Kolza

Bezelye tahılları

Soya Tüm vejetasyon dönemi içerisinde 3-4 kez ek serpme uyguanır
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Bitkilerin hayatında mikro ögelerin rolü, büyüktür. 
Tam gelişim için onlara Demir, manganez, Bakır, 
Kobalt, Molibden, Bor, Çinko gerekir. Mikro ögeler, 
bitkilerin güneş enerjisini, suyu ve topraktaki 
besleme maddelerini etkili şekilde kullanabilmesi için 
sorumlu olan fermentlerin sentezi için gerekir.

AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır

Kültür Kullanma zamanıTüketim normu

Hayvan besleme 
pancarı, şeker pancarı, 

kırmızı pancar dahil 
olup pancar 

Açık ve kapalı toprakta 
yetiştirilen sebze 

kültürleri 

Tarla, meyve ve ufak 
meyve kültürleri, sebze 

ve dekoratif kültürler

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-400 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

Fertigasyon (sulama sistemi üzerinden gübreleme): Mevsim 
içinde 1-3 kez (yapraklar için ek beslemeler verildiği aynı 

aşamalarda) uygulanır. Son veya sondan bir önceki sulamada 
sulama suyu içinde kullanılır

Aktif büyüme döneminde iyice gelişmiş yaprak yüzeyine 10-15 
günlük aralık ile 2-3 kez uygulanır

İlk işleme zamanı: 4-6 çift yaprak aşamasında ve sonra 10-15 günlük 
aralık ile 1-2 kez

Tüm vejetasyon dönemi içerisinde 3-4 kez ek serpme uyguanır

İlk işleme, 2-3 çift gerçi yaprak döneminde ve sonra konca oluşmaya 
başlayana kadar 2-3 kez uygulanır

İlk işleme zamanı: ilkbahardaki büyüme aşaması (Azot sert mineral 
gübreler yerine bitkilerin büyüme ve gelişmesi desteklenir). İkinci işleme 

zamanı: konca oluşması aşaması (insektisitler ile birlikte besleme 
ögelerinde eksiklerin giderilmesi)

İlk işleme zamanı: 4-8 çift gerçi yaprak aşamasında herbisitler ile birlikte 
(besleme ögeleri eksikliğinin önlenmesi, herbisit stresin azalması). İkinci 
işleme zamanı: tomurcuk oluştuğu dönemde (tomurcukta tohum sayısı, 

1000 tohum ağırlığı, yağlılığın artması)

İlk işleme: 4-6 yaprak aşamasında herbisitler ile birlikte (besleme ögeleri 
eksikliğinin önlenmesi, herbisit stresin azalması). İkinci işleme: başak 

oluşma aşamasında (başaktaki tohumlar sayısının büyümesi, 1000 tohum 
ağırlığı, nişasta, protein ve yağ kapsamlarının artması)

İlk işleme zamanı: ilkbahardaki çalı oluşturma aşaması (genel üretici çalı 
oluşturma, herbisit stresinin azalması). İkinci işleme zamanı: başak 

büyümeye başladığı zaman (başaktaki tohum sayısı). Üçüncü işleme 
zamanı: tahılın olgunlaşma aşaması (ağırlık 1000 tohum, tohum kalitesi)

İlk işleme zamanı: çalı oluşturma aşaması (genel ve üretici çalı oluşturma, 
herbisit stresinin azalması). İkinci işleme zamanı: başak büyümeye 

başladığı zaman (başaktaki tohum sayısı). Üçüncü işleme zamanı: tahılın 
olgunlaşma aşaması (ağırlık 1000 tohum, tohum kalitesi)



pH (без разбавления) 6,8

Bor

Ürün avantajları:
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Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Bor (B)                           130.00
Azot (N)                           59.00
Molibden (Mo)                   1.00
Bakır (CuO)                       0.02
Manganez (Mn)                0.02
Demir (FeO)                      0.02
Çinko (Zn)                         0.02

Amino asitlerin komplesi, 
aminoasetik asit 
dahil olup                         10.00

Humik asitler                     1.00

pH 
(sulandırma olmadan)        7.8

Agree's 'Bor’, kültürlerin Bora ihtiyacını karşılamak 
için amaçlanan çok bileşenli bileşimdir. Bor, bitkinin 
hastalıklara direnmesini arttırır, üretken organlarının 
oluşmasını, onların tozlaşmasını ve verimliliğini, 
hidrokarbon ve protein metabolizmasını, şekerlerin 
hareketini kontrol eder.

Bileşim, çökelti oluşmadan ürünün tüm geçerlilik 
süresi boyunca sabit kalır;

Etken maddesinde maksimum Bor içeriği vardır;

Yeni nesil içine girme ajanı, pruin tabakası 
zedelenmeden hücre membranlarının geçirgenliği 
sayesinde etkileyici maddesinin içine girme 
özelliğinin güçlenmesini sağlar;

Bor asiti kullandığında toprak asitlenmesini 
engellemeyi sağlayan ürünün optimal pH seviyesi;

Kültürler için fitotoksiklik yoktur.

Toprakta Borun eksikliği belirtilileri ayçiçeğinde 
oluşabilir, ayçiçeğin başı kararmaya ve yeni 
yapraklar oluşmamaya başlar. Borun fazla dozları, 
bitkilerin genel toksikozuna sebep olur, bununla 
birlikte Bor yapraklarda birikir ve alt yaprakların 
belirli yanığına sebep olur, yani uçları ölür, sararır ve 
yere döşer.



Başak oluşma aşamasında uygulanır (başaktaki tohum sayısını arttırır)

Kolza İnsektisitler ile birlikte konca oluşmaya başladığında 
(çiçeklenmenin teşvik edilmesi)

Patates

Mısır Panikül açma aşamasında (bitkilerin çiçeklenmesi arttırılır)

Ayçiçeği

Üzüm

Bor eksikliği belirtileri saptandığında her 15-20 gün

Meyve ağaçları

Bezelye tahılları Tüm vejetasyon dönemi içerisinde 3-4 kez ek serpme uyguanır

Soya Tüm vejetasyon dönemi içerisinde 3-4 kez ek serpme uyguanır

Dekoratif bitkiler 1.5-3 l/he
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AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır

Kültür Kullanma zamanıTüketim normu

Tahıl kültürleri 
(bahar ve kış tahılları)

Hayvan besleme 
pancarı, şeker pancarı, 

kırmızı pancar dahil 
olup pancar

Tohum elde etme 
amaçlı hayvan 

besleme çimleri

Açık ve kapalı 
toprakta yetiştirilen 

sebze kültürleri

04.-1.4 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 100-200 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 200-400 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 100-200 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 200-400 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 100-200 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 200-400 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 200-300 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 100-200 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 200-400 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 10l / 1 ağaç

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 100-200 l/he

0.5-1.5 l/he, iş çözeltisi 
tüketimi 100-200 l/he

Fertigasyon (sulama sistemi üzerinden gübreleme): Mevsim içinde 1-3 
kez (yapraklar için ek beslemeler verildiği aynı aşamalarda) uygulanır. Son 

veya sondan bir önceki sulamada sulama suyu içinde kullanılır

Konca oluşması aşamasnda (insektisitler ile birlikte - çiçeklenme ve 
tohum oluşumunun teşvik edilmesi))

İlk işleme: çiçeklenme başladığı aşamada (çiçeklenme ve meyve 
oluşumunun teşvik edilmesi). İkinci işleme: ilk işlemeden 7-10 gün sonra 

uygulanır

Sap büyüdüğü - konca oluşmaya başladığı aşamada fungisitler ile birlikte 
uygulanabilir (çiçeklenme ve tohum oluşumunun teşvik edilmesi)

Çiçeklenme aşamasının ortası-sonunda 
(yumru köklerde nişasta kapsamı artar)

İlk işleme zamanı: 4-6 çift yaprak aşaması (herbisitler ile ikinci defa 
işlendiğinde bitkilerin büyüme ve gelişmesi hızlandırılır, herbisit stresi 

azalır). İkinci işleme zamanı: 6-8 çift yaprak aşaması (bitkilerin büyüme 
ve gelişmesi hızlandırılır, herbisitler ile üçüncü kez işlendiğinde herbisit 
stresi azalır, ‘pancar kökü kalbinin çörümesi’nin gelişmesini engeller)



Fosfor
Meyve kalitesini epeyce 
yükseltir

Ürün hakkında:
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Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Fosfor (P2O5)                   100.0
Azot (N)                               12.0
Çinko (Zn)                             1.6
Bakır (CuO)                           1.6
Manganez (MnO)                1.6
Sülfür (SO3)                           1.1
Magnezyum (MgO)             1.2
Demir (FeO)                         0.2
Bor (B)                                   0.3
Molibden (Mo)                     0.5
Kobalt (Co)                           0.2

Amino asitlerin komplesi, 
aminoasetik asit 
dahil olup                           3.00

Humik asitler                      1.00

pH (sulandırma olmadan)  5.9

Agree's ‘Fosfor’ – şelat formdaki makro ve mikro 
ögelerin tam seti ile Fosfor beslemesinin dengeli 
şeklidir.

Fosfor, bitkiler için epeyce önemli besleme ögesi 
olup soğuğa ve kuraklığa dayanıklılığın artmasına 
yardımcı olur, ATF ve ADF sentezine katılır, kök 
sisteminin büyümesi ve gelişmesini ve bitkinin 
üretken organlarının oluşma sürecini sağlar.

Fosfor şekli, en çağdaş anyonlar ile temsil edilmiştir. 
Fosforun bu şekli, çökelti olmadan Fosforun içinde 
aynı zamanda mikro öge sırasının mevcut olmasını 
sağlar.

Fosforun eksikliği, bitkilerin gelişimini engeller ve 
bunların olgunlaşmasını durdurur, hasatları azaltır 
ve onun kalitesini kötüleştirir. Fosforun eksikliği 
durumunda bitkiler, büyümesini aniden yavaşlatır, 
onların yaprakları ilk uçlardan ve sonra tüm yaprak 
yüzeyinden kuyu yeşil (gri-yeşil), mor veya 
kırmızı-menekşe renk edinmeye başlar, bu da 
gelişmenin ilk aşamasında alt yapraklarda saptanır. 
Meyve bitkilerde Fosfor eksik olduğunda filizler mor 
renkte, ince olmaya başlar, bronz renk edinir ve 
sonbaharda süresinden önce yere döşer.

Fosfor içeriği açısından podzoik topraklar en zayıf, 
kara topraklar ise en zengindir.



Bahar tahılları

Kış tahılları

Mısır

Ayçiçeği

Pancar

Tohum elde 
etme amaçlı 

hayvan besleme çimleri

Patates

Sebze kültürleri

Kolza

Bezelye tahılları Tüm vejetasyon dönemi içerisinde 3-4 kez ek serpme uyguanır

Soya Tüm vejetasyon dönemi içerisinde 3-4 kez ek serpme uyguanır
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AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır

Kültür Kullanma zamanıTüketim normu

Tarla, meyve ve ufak 
meyve kültürleri, 

sebze ve dekoratif 
kültürler

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-300 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-400 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-200 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-400 l/he

2-4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-400 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-300 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-300 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
200-300 l/he

2-3 l/he
Fertigasyon (sulama sistemi üzerinden gübreleme): Mevsim içinde 1-3 kez 
(yapraklar için ek beslemeler verildiği aynı aşamalarda) uygulanır. Son veya 

sondan bir önceki sulamada sulama suyu içinde kullanılır

İlk işleme, 2-3 çift gerçi yaprak döneminde ve sonra konca oluşmaya 
başlayana kadar 2-3 kez uygulanır

Aktif büyüme döneminde iyice gelişmiş yaprak yüzeyine 10-15 günlük aralık 
ile 2-3 kez uygulanır

İlk işleme zamanı: konca oluşması aşaması (bitkilerin büyüme ve gelişmesi 
desteklenir). İkinci işleme zamanı: yumru kökler oluştuğu aşamada (besleme 

ögelerinde eksiklerin giderilmesi, nişasta kapsamının arttırılması)

İlk işleme zamanı: ilkbahardaki büyüme aşaması (Azot sert mineral gübreler 
yerine bitkilerin büyüme ve gelişmesi desteklenir). İkinci işleme zamanı: 

konca oluşması aşaması (insektisitler ile birlikte besleme ögelerinde eksiklerin 
giderilmesi)

İlk işleme zamanı: 4-6 çift yaprak aşaması (bitkilerin büyüme ve gelişmesi 
hızlandırılır, herbisitler ile ikinci defa işlendiğinde herbisit stresi azalır). İkinci 

işleme zamanı: 6-8 çift yaprak aşaması (bitkilerin büyüme ve gelişmesi 
hızlandırılır, herbisitler ile üçüncü kez işlendiğinde herbisit stresi azalır)

İlk işleme zamanı: 4-6 yaprak aşamasında (bitkilerin büyüme ve gelişmesinin 
hızlanması, herbisit stresin azalması). İkinci işleme zamanı: sap oluştuğu 
dönemde fungisitler ile birlikte (hastalıkların ilk belirtileri saptandığında)

4-6 yaprak aşamasında (bitkilerin büyüme ve gelişmesinin hızlanması, 
herbisit stresin azalması)

İlk işleme zamanı: ilkbahardaki çalı oluşturma aşaması (genel üretici çalı 
oluşturma, herbisit stresinin azalması). İkinci işleme zamanı: başak büyümeye 

başladığı zaman (başaktaki tohum sayısı). Üçüncü işleme zamanı: tahılın 
olgunlaşma aşaması (ağırlık 1000 tohum, tohum kalitesi)

İlk işleme zamanı: çalı oluşturma aşaması (genel ve üretici çalı oluşturma, 
herbisit stresinin azalması). İkinci işleme zamanı: başak büyümeye başladığı 
zaman (başaktaki tohum sayısı). Üçüncü işleme zamanı: tahılın olgunlaşma 

aşamasında



Magnezyum

Ürün hakkında:
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Fotosentez süreçlerini 
etkinleştirir ve hızlandırır, 
kültürlerin büyümesini ve 
meyve oluşumunu arttırır

Agree’s ‘Magnezyum’ – yüksek Magnezyum 
kapsamını ve amino asitleri içeren sıvı komple 
gübredir.

Magnezyum – fotosentez süreçlerinin yapısal esası 
olup bunlar, temel yapısal eleman – kolorofil pigmanı 
olmadan mümkün olmazdır. Kolorofil pigmanı, 
merkezinde Magnezyum iyonu ile karışık organik 
moleküldür. Magnezyum, klorofil pigmanının 
üretimini aktif şekilde büyüyecek, fotosentez 
süreçlerini hızlandıracak, ve dolayısıyla bitkilerin 
morfolojik ünitelerinin büyümesi ve gelişmesini 
güçlendirecektir.

Farklı teknolojiler ile yetiştirilen tarımsal kültürlerin 
kök dışı beslenmesi için amaçlanmıştır. 
Magnezyum, yaprak yüzeyinde en iyi şekilde 
dağılması ve kutikülar katmandan yaprağın 
areolasına girmesi için adjuvanları içerir.

Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Magnezyum (MgO)       120.0

Amino asitlerin komplesi, 
aminoasetik asit 
dahil olup                      165.00



Mısır

Bahar tahılları

Kış tahılları

Patates

Bezelye kültürleri

Ayçiçeği

Sebze kültürleri
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AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır

Magnezyum eksikliği ilk olarak yapraklarda saptanır: 
elyafları arasında kloroz oluşur, onlar yeşil renkte 
kalır, rengi çam ağacına benzer, Magnezyumun 
ciddi eksikliği durumunda ise ‘mermer’ rengi oluşur, 
onlar düdüklenir ve sararır. Meyve bitkilerinde 
yapraklar süresinden önce yere düşer, ilk önce 
yazın bile alt filizlerden başlar ve meyveler büyük 
sayıda düşmeye başlar.

Magnezyumun düşük kapsamı, asitliği yüksek olan 
kumlu ve killi kumlu topraklar için özgüdür.

Kültür Kullanma zamanıTüketim normu

Şeker pancarı

Tarla, meyve ve ufak 
meyve kültürleri, sebze 

ve dekoratif kültürler

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

1-2 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

1-2 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

1-2 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

1-2 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

1-2 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

Magnezyum eksikliği belirtileri saptandığında kök dışı işlemeler her 
15-20 gün uygulanır

Magnezyum eksikliği belirtileri saptandığında kök dışı işlemeler her 
15-20 gün uygulanır

İlk işleme zamanı: 2-3 çift yaprak aşamasında 
İkinci işleme zamanı: 5 çift yaprak aşamasında

Üçüncü işleme: konca aşamasında

Besleme dışı serpme
İlk işleme zamanı: 4-6 gerçi yaprak aşaması

İkinci işleme zamanı: aralıkların birleştiği aşama

İlk işleme zamanı: büyümeye başladığı aşama
İkinci işleme zamanı: konca oluşmaya başladığı zaman

İlk işleme zamanı: yapraklar büyümeye başladığı aşama
İkinci işleme zamanı: konca oluşmaya başladığı zaman

Üçüncü işleme: yumru köklerin aktif büyümesi aşamasında 

İlk işleme zamanı: ilkbahardaki çalı oluşturma aşaması 
İkinci işleme zamanı: tüpe çıkma aşaması 

İlk işleme zamanı: çalı oluşturma aşaması 
İkinci işleme zamanı: tüpe çıkma aşaması

İlk işleme: 2-3 yaprak aşaması
İkinci işleme: 5-7 yaprak aşaması



Çinko

Ürün hakkında:
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Bitkilerin daha yoğun şekilde 
büyümesini ve gelişimine 
yardımcı olur, güçlü antistres 
etkisine sahiptir

Agree’s ‘Çinko’ – yüksek Çinko kapsamını ve amino 
asitleri içeren sıvı komple gübredir.

Gübre, açık ve kapalı topraklarda farklı teknolojiler ile 
yetiştirilen tüm tarımsal kültürlerin kök dışı 
beslenmesi için üretilmiştir. Amisit ‘Çinko’, 
bitkilerdeki Çinko eksikliğini hızlı ve etkili şekilde yok 
eder, yaprak yüzeyinde en iyi şekilde dağılması ve 
kutikülar katmandan yaprağın areolasına girmesi için 
adjuvanları içerir. Ürün kullanımı sonucunda bitkinin 
morfolojik ünitelerinde öz büyüme faktörleri birikir, 
Azot, Potasyom, Manganez ve Molibdenin 
sindirilmesi ve parçalanma elemanlarının çıkması 
güçlenir.

Çinko, karbonik asitin bitkilerden çıkan su ve karbon 
dioksite parçalanması için katalitik etkisi olan 
karbonik anhidrazın aktivitesini etkili şekilde azaltır. 
Dolayısıyla bitki, parçalanma elemanlarını 
kendisinde tutmazdır.

Çinko, ferment ve vitaminlere dahil olup bitkilerde 
karbonhidrat ve protein metabolizmalarını kontrol 
eder, oksin ve kinin (bitkinin öz büyüme 
maddelerinin) oluşumunu olumlu şekilde etkiler.

Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Çinko (ZnO)                     130.0

Amino asitlerin komplesi, 
aminoasetik asit 
dahil olup                       165.00

pH (sulandırma olmadan)  5.1



Mısır

Bahar tahılları

Kış tahılları

Patates

Bezelye kültürleri

Ayçiçeği

Sebze kültürleri
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Çinko eksikliği durumunda organik maddenin 
birikmesi yoğunluğu düşer, bitkiler kötüce 
büyür ve gelişir. Çinko ile işlendiğinde bitkiye 
Azot, Potasyum, Manganez ve Molibdenin 
ulaşması artar.

Çinko eksikliğine en hassas olanlar: karabuğday, 
şerbetçiotu, pancar, patates, yonca, mısır ve elma 
ve armut ağaçları. Çinko eksikliği, asitli, aşırı 
podzolik, kara topraklarda, gri topraklarda, kestane 
renkli ve kahverengi topraklarda rastlanır.

AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır

Kültür Kullanma zamanıTüketim normu

Şeker pancarı

Tarla, meyve ve ufak 
meyve kültürleri, sebze 

ve dekoratif kültürler

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

1-2 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

1-2 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

1-2 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

2-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

1-2 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

1-2 l/he, iş çözeltisi tüketimi 
100-300 l/he

Çinko eksikliği belirtileri saptandığında kök dışı işlemeler her 
15-20 gün uygulanır

Çinko eksikliği belirtileri saptandığında kök dışı işlemeler her 
15-20 gün uygulanır

İlk işleme zamanı: 2-3 çift yaprak aşamasında 
İkinci işleme zamanı: 5 çift yaprak aşamasında

Üçüncü işleme: konca aşamasında

Besleme dışı serpme
İlk işleme zamanı: 4-6 gerçi yaprak aşaması

İkinci işleme zamanı: aralıkların birleştiği aşama

İlk işleme zamanı: büyümeye başladığı aşama
İkinci işleme zamanı: konca oluşmaya başladığı zaman

İlk işleme zamanı: yapraklar büyümeye başladığı aşama
İkinci işleme zamanı: konca oluşmaya başladığı zaman

Üçüncü işleme: yumru köklerin aktif büyümesi aşamasında 

İlk işleme zamanı: ilkbahardaki çalı oluşturma aşaması 
İkinci işleme zamanı: tüpe çıkma aşaması 

İlk işleme zamanı: çalı oluşturma aşaması 
İkinci işleme zamanı: tüpe çıkma aşaması

İlk işleme: 2-3 yaprak aşaması
İkinci işleme: 5-7 yaprak aşaması



Demir

Ürün hakkında:

Ürün avantajları:
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Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Demir (FeO)                       15.0

Klorofil sentezine, solunuma ve 
metabolizmaya katılan, 
fermentlerin kapsamında 
gerekli olan bir elemandır.

Sıvı mikro ögeli gübre – besleme ögeleri eksikliğinin 
düzelticisidir. Şelat şeklindeki Demirin (II) yüksek 
içeriği ile su çözeltisidir.

Büyüme ve gelişimin kritik dönemlerinde tüm 
tarımsal kültürlerde kullanılır. Pestisitler ve mineral 
gübrelerin çözeltileri ile birlikte uygulanır. Optimal 
dozlar 0.3-0.5 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-300 
l’dir.

Demir eksikliğini giderir
Bitkilerin solunumunu etkinleştirir
Klorofilin oluşmasını etkiler
Fotosentezi güçlendirir
Protein metabolizmasını etkiler
Nitrat seviyesini azaltır
Hasat kapsamını ve kalite belirtilerini arttırır
Stres dayanıklılığını arttırır



Bezelye tahılları 0.3-0.5 l/he sap büyümeye başladığı aşamada, 0.3-0.5 l/he konca oluşmaya başladığı zaman

Patates 0.3-0.5 l/he filizler gelişmeye başladığı aşamada (15-20 sm), 
0.3-0.5 l/he yapraklar oluşmaya başladığı aşamada

Kolza  0.3-0.5 l/he yaprak rozetleri oluşmaya başladığı aşamada, 
0.3-0.5 l/he 6-9 konca yaprağı aşamasında

Ayçiçeği 0.5-0.7 l/he 2-4 çift yaprak aşamasında, 0.5-0.7 l/he 4-8 çift yaprak aşamasında

Mısır, sorgum 0.5-0.7 l/he 5-6 yaprak aşamasında, 0.5-0.7 l/he sap tüpe çıktığı aşamada

Sebze kültürleri

Elma ağacı  

Üzüm, 
çekirdekli meyveler
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AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır

Demir eksikliği daha çok karbonat topraklarında ve Demirin 
bitkiler tarafından zorla sindirilen şekle geçmesine yardımcı 
olan sindirilen fosfatların yüksek içeriği bulunan 
topraklarda rastlanır.
Demir eksikliği, üst yaprakların sararması veya 
beyazlanması ile saptanır ve buna kloroz denilir.

Kültür Doz, kullanım sayısı ve işleme zamanı

(Bahar ve kış) 
tahıllar

Pancar (şeker pancarı, 
hayvan besleme 

pancarı, kırmızı pancar)

0.5-1.0 l/he vejetasyonun başında, 0.5-1.0 l/he püsküller çıktığı aşamada, 0.5-1.0 l/he meyveler 
toplandıktan sonra

1.0-2.0 l/he – pembe konca-çiçeklenmenin sonu aşamasında, 1.0-2.0 l/he tohumluk oluştuktan 
sonra, 1.0-2.0 l/he ‘ceviz’ aşamasında, 1.0-2.0 l/he meyveler toplandıktan sonra

0.5-0.7 l/he fideler yere dikildikten (filizler oluştuktan) sonra, 
0.5-0.7 l/he 2 işleme vejetasyonun birinci yarısı içinde 10-12 gün aralıkla

0.3-0.5 l/he 4-6 yaprak aşamasında, 0.5-0.7 l/he 8-10 yaprak aşamasında, 
0.5-0.7 l/he elyaflar %50’ye birleştiği aşamada

0.3-0.5 l/he çalı oluşturma aşamasında, 0.3-0.5 l/he tüpe çıkma aşamasında



Bakır

Ürün hakkında:

Ürün avantajları:
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Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Bakır (CuO)                        50.0

Bakır, klorofilin oluşumuna 
katılmak üzere bitkilere gerekir, 
protein ve karbonhidratların 
metabolizmasına katılır.

Sıvı mikro ögeli gübre – besleme ögeleri eksikliğinin 
düzelticisidir. Şelat şeklindeki Bakırın yüksek içeriği 
ile su çözeltisidir.

Büyüme ve gelişimin kritik dönemlerinde tüm 
tarımsal kültürlerde kullanılır. Pestisitler ve mineral 
gübrelerin çözeltileri ile birlikte uygulanır. Optimal 
dozlar 0.1-0.3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-300 
l’dir.

Bakır eksikliğini giderir
Protein ve karbonhidrat metabolizmasını güçlendirir
Bitkilerin su dengesini iyileştirir
Fotosentezi ve fermentlerin etkinliğini güçlendirir
Başakların verimliliğini arttırır.



(Bahar ve kış) tahıllar

Bezelye tahılları 0.1-0.3 l/he sap büyümeye başladığı aşamada, 0.1-0.3 l/he konca oluşmaya başladığı zaman

0.1-0.3 l/he 4-6 yaprak aşamasında, 0.5-0.7 l/he 8-10 yaprak aşamasında, 
0.5-0.7 l/he elyaflar %50’ye birleştiği aşamada

Patates 0.3-0.5 l/he filizler gelişmeye başladığı aşamada (15-20 sm), 
0.3-0.5 l/he yapraklar oluşmaya başladığı aşamada

Kolza 0.1-0.3 l/he yaprak rozetleri oluşmaya başladığı aşamada, 0.1-0.3 l/he 6-9 konca yaprağı aşamasında

Ayçiçeği 0.1-0.3 l/he 2-4 çift yaprak aşamasında, 0.1-0.3 l/he 4-8 çift yaprak aşamasında

Mısır, sorgum 0.3-0.5 l/he 5-6 yaprak aşamasında, 0.3-0.5 l/he sap tüpe çıktığı aşamada

Sebze kültürleri

Elma ağacı

Üzüm, 
çekirdekli meyveler
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Kültür Tüketim normu

Pancar (şeker pancarı, 
hayvan besleme 

pancarı, kırmızı pancar)

0.5-1.0 l/he vejetasyonun başında, 0.5-1.0 l/he püsküller çıktığı aşamada, 0.5-1.0 l/he 
meyveler toplandıktan sonra

0.5-1.0 l/he – pembe konca-çiçeklenmenin sonu aşamasında, 0.5-1.0 l/he tohumluk 
oluştuktan sonra, 0.5-1.0 l/he ‘ceviz’ aşamasında, 0.5-1.0 l/he meyveler toplandıktan sonra

0.3-0.5 l/he fideler yere dikildikten (filizler oluştuktan) sonra, 0.3-0.5 l/he 2 işleme 
vejetasyonun birinci yarısı içinde 10-12 gün aralıkla

0.1-0.3 l/he çalı oluşturma aşamasında, 0.1-0.3 l/he tüpe çıkma aşamasında

Bakır eksikliği durumunda bitkilerin büyümesi ve 
çiçeklenmesi yavaşlar, kloroz, turgor kaybı, solma saptanır. 
Tahıllarda Bakırın ciddi eksikliği durumunda yaprak uçları 
beyazlar ve başak gelişmez, meyve bitkilerinin başları 
kurur, bitkiler meyve vermeyebilir.

AMBALAJ:
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır



Silisyum

Ürün özellikleri:
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Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Potasyum (K2O)             250.0
Silisyum (SiO2)               130.0

Strese dayanıklılığı arttırır

Hasat miktarını (meyvelerin ölçüsü ve ağırlığını) 
arttırır.

Ürün kalitesi artar – şekerlerin kapsamı artar, 
protein, glüten, yağ içeriği artar, ürün görünüşü 
iyileşir, saklama kapasitesi artar, üründeki nitratlar 
azalır.

Mantar hastalıkları ve zararlı böceklerin önlenmesi, 
pestisit ağırlığının azaltılması.

Yaprakların alanını arttırır, güneşin ışı enerjisi 
‘yakalayıcılarının’, membranlardaki kloroplastların 
işlerini iyileştirir, yaprakların turgorunu destekler, 
fotosentezi etkinleştirir.

Bitkinin su metabolizmasını normal hale getirir, 
bitkilerin kuraklığa ve soğuğa dayanıklılığını arttırır.

Tüm besleme elemanlarının kök sistemi tarafından 
sindirilmesini güçlendirir, Fosforun ciddi eksikliği 
durumunda metabolizma reaksiyonlarında onun 
yerine geçer.

Makro ve mikro ögelerin (Manganez, Alüminyum, 
Çinko, Sodyum vs.), kolayca eriyen tuzların, 
herbisitlerin ve diğer Bitki koruma araçları aşırısınınn 
toksik etkisini azaltır.

Epiderm hücrelerinin kalınlaşmasına yardımcı olur. 
Patojenler için bariyer işlevini gerçekleştirir, bitkilerin 
yere düşme riskini azaltır.



Kullanım (meyve-ufak meyve ve sebze kültürleri)

Tohumların işlenmesi 50-100 ml/1l su

Yapraklar için besleme 25-20 ml/10 l su (%0.25-%0.5 çözelti)

Damla sulaması 5.0-10.0 l/he

Kullanım (meyve-ufak meyve ve sebze kültürleri)

Tohumların işlenmesi 0.5-1.0 l/he

Yapraklar için besleme, senikasyon 0.5-1.5 l/he (%0.5-%1.0 çözelti)

Damla sulaması 5.0-10.0 l/he

Kullanım sıklığı: 2-3 kez (gelişimin kritik anlarında)
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Silisyum, bitki yaşamında çok işlem gerçekleştirir, 
ve stres şartlarında özellikle önemlidir. Silisyum 
kullanımının rolü, bitkilerde koruma işlevlerini 
gerçekleştiren ikincil organik metabolitler rolü ile 
karşılaştırılabilir.

AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır



Molibden
Nitratlaşma katalizörü.

Ürün avantajları:
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Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Molibden             (MoO3) 80.0

Sıvı mikro ögeli gübre – besleme ögeleri eksikliğinin 
düzelticisidir. Molibdenin (VI) yüksek içeriği ile su 
çözeltisidir.

Büyüme ve gelişimin kritik dönemlerinde tüm 
tarımsal kültürlerde kullanılır. Pestisitler ve mineral 
gübrelerin çözeltileri ile birlikte uygulanır. Optimal 
dozlar 0.1-0.3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-300 
l’dir.

Molibden eksikliğini giderir
Sentezi ve protein maddelerinin metabolizmansını 
arttırır
Bezelye kültürlerinde yumru kök bakterilerinin 
oluşumuna yardımcı olur
Nitrat seviyesinin düşmesine yardımcı olur
Moleküler Azotun yararlanmasını güçlendirir
Hasat miktarını ve kalite belirtilerini arttırır
Strese dayanıklılığı arttırır

Bitkilerde Molibden eksikliğinin dış belirtileri, Azot 
eksikliği belirtilerine benzer: bitkilerin büyümesi 
yavaşlar, yapraklar açık yeşil renk kazanır, şekillerini 
yitirir ve süresinden önce ölür. Molibden eksikliği, 
hem asitli çayırlık-podzolik topraklarda, hem gri, 
orman, kum ve killi kum topraklarında, 
kurulandırılmış asitli turba bataklığı topraklarında ve 
kara topraklarda rastlanır.



(Bahar ve kış) 
tahıllar

0.2-0.3 l/he 4-8 yaprak aşamasında, 0.2-0.3 l/he 10-12 yaprak aşamasında

Ayçiçeği 0.1-0.2 l/he 2-4 çift yaprak aşamasında, 0.1-0.2 l/he 4-8 çift yaprak aşamasında

Mısır, sorgum 0.1-0.2 l/he 5-6 yaprak aşamasında, 0.1-0.2 l/he sap tüpe çıktığı aşamada

Kolza 0.2-0.3 l/he yaprak rozetleri oluşmaya başladığı aşamada, 
0.2-0.3 l/he sap -konca büyümeye başladığı aşamada

Bezelye tahılları 
(bezelye, soya, nohut vs.) 0.2-0.3 l/he sap büyümeye başladığı aşamada, 0.2-0.3 l/he bezelye oluşmaya başladığı zaman

Pirinç

Sebzeler

Patates 0.1-0.2 l/he filizler gelişmeye başladığı aşamada (15-20 sm), 
0.1-0.2 l/he yapraklar oluşmaya başladığı aşamada

Soğan, sarımsak 0.1-0.2 l/he 3-4 yaprak aşamasında, 0.1-0.2 l/he 5-6 yaprak aşamasında

Üzüm, 
çekirdekli meyveler

0.1-0.2 l/he vejetasyonun başında, 0.1-0.2 l/he püsküller çıktığı aşamada

Elma ağacı 0.2-0.3 l/he – pembe konca-çiçeklenmenin sonu aşamasında, 0.2-0.3 l/he tohumluk oluştuktan sonra

Turunçgiller
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Kültür Doz, kullanım sayısı ve işleme zamanı

Pancar (şeker pancarı, 
hayvan besleme 

pancarı, kırmızı pancar) 

Karabuğday

Bahçe kültürleri

0.2-0.3 l/he – vejetasyonun başlandığı aşamada, 0.2-0.3 l/he konca aşamasında, 0.2-0.3 l/he 
tohumluk oluştuktan sonra

0.1-0.2 l/he 4-6 gerçi yaprak aşamasında, 0.1-0.2 l/he konca oluştuğu aşamada

0.2-0.3 l/he fideler yere dikildikten (filizler oluştuktan) sonra, 0.2-0.3 l/he 2 işleme vejetasyonun birinci 
yarısı içinde 10-12 gün aralıkla

0.1-0.2 l/he çalı oluşturma aşamasında, 0.1-0.2 l/he tüpe çıkma aşamasında

0.1-0.2 l/he ilk çift gerçi yaprak aşamasında

0.3-0.5 l/he çalı oluşturma aşamasında, 0.3-0.5 l/he tüpe çıkma aşamasında



Sülfür
Sülfür eksikliği düzelticisidir.

Ürünün kullanım amacı:
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Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Sülfür (SO3)                     550.0
Azot (N)                            105.0

SO3 şeklinde Sülfürün çok yüksek içeriği ile 
birleşimdir. Büyüme ve gelişimin kritik dönemlerinde 
tüm tarımsal kültürlerde kullanılır. Pestisitler ve 
mineral gübrelerin, mikro ögelerin çözeltileri ile 
birlikte uygulanır. 

Optimal dozlar: kök dışı beslemeler - 0.5-1 l/he, iş 
çözeltisi tüketimi 100-300 l; KAS, JKU çözeltileri ile 
birlikte – 2-5 l/he’dir.

Sülfür eksikliğini düzeltir
Hasat miktarını ve kalite belirtilerini arttırır
Bezelye kültürlerinde rizobakteriler ile Azotun 
sabitlenmesini güçlendirir
Topraktaki Azotun kullanım süreçlerini hızlandırır 
(uygulandıktan 20-30 gün içinde amonyum ve amit 
Azotun %30’unu saklar)

Sülfür eksikliği durumunda uzanan saplarda 
küçük, açık sarı renkli yapraklar oluşur, bitkilerin 
büyüme ve gelişmesi zayıflar. Meyve kültürlerinin 
yaprakları ve yaprak sapları ahşap gibi olur. Azot 
eksikliğinden farklı olarak Sülfür eksikliği 
durumunda bitkilerin yaprakları yere düşmez, ama 
açık beyaz renk kazanır.
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Bahar tahılları

Kış tahılları 0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-200 l/he

Mısır

Ayçiçeği

Tohum elde etme amaçlı 
hayvan besleme çimleri

İlk işleme zamanı: büyüme başladığı aşamada
İkinci işleme: konca açılma aşamasında

Kolza

Bezelye tahılları Tüm vejetasyon dönemi içinde 3-4 kez

İlk işleme zamanı: 4-6 yaprak 
aşamasında ve sonra 10-15 gün aralığı ile 1-2 kez

Meyve ve ufak 
meyve kültürleri 1.5-2.5 l/he

Soya Tüm vejetasyon dönemi içinde 3-4 kez

Aktif büyüme döneminde iyice gelişmiş yaprak 
yüzeyine 10-15 günlük aralık ile 2-3 kez uygulanır

Çiçek ve dekoratif kültürleri

Kültür Kullanma zamanıTüketim normu

Hayvan besleme 
pancarı, şeker pancarı, 

kırmızı pancar dahil 
olup pancar

Açık ve kapalı toprakta 
yetiştirilen sebze kültürleri

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-200 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-200 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 200-400 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-200 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-300 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-300 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-300 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-300 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-200 l/he

0.4-1.4 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-300 l/he İlk işleme: vejetasyonun başladığı dönem
İkinci işleme: konca aşaması

Fertigasyon (sulama sistemi üzerinden gübreleme): 
Mevsim içinde 1-3 kez uygulanır. Son veya sondan bir 

önceki sulamada sulama suyu içinde kullanılır

İlk işleme zamanı: 2-3 çift gerçi yaprak aşamasında 
ve sonra konca aşamasına kadar 2-3 kez

İlk işleme zamanı: 4-8 çift gerçi yaprak aşamasında 
herbisitler ile birlikte

İkinci işleme: konca aşamasında

İlk işleme: 4-6 yaprak aşamasında herbisitler ile birlikte
İkinci işleme: konca oluşma aşaması

İlk işleme zamanı: ilkbaharda çalı oluşturma aşaması 
İkinci işleme zamanı: başak açılma aşaması
Üçüncü işleme: tohum olgunlaşma aşaması

İlk işleme zamanı: çalı oluşturma aşaması 
İkinci işleme zamanı: başak açılma aşaması
Üçüncü işleme: tohum olgunlaşma aşaması

AMBALAJ: 
1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır



Kalsiyum

Kalsiyum N-FREE

Kalsiyum N-FREE
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Kalsiyum
Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Kalsiyum (CaO)               147.0
Azot (N)                              34.0

Besleme maddelerinin 
kapsamı, g/l:

Kalsiyum (CaO)                 80.0

Bitkilerdeki metabolizmayı 
hızlandırır, amonyum Azotun 
topraktan fazla miktarda 
sindirilmesini engeller.

Azotsuz birleşimdir. Bitkilerde metabolizmayı 
hızlandırır, kök sisteminin büyümesini arttırır, 
amonyum Azotun topraktan fazla miktarda 
sindirilmesini engeller.

Sıvı mikro ögeli gübre – besleme ögeleri eksikliğinin 
düzelticisidir. Kalsiyum tuzlarının yüksek içeriği ile 
su çözeltisidir.

Büyüme ve gelişimin kritik dönemlerinde tüm 
tarımsal kültürlerde kullanılır. Pestisitler ve mineral 
gübrelerin çözeltileri ile birlikte uygulanır. Optimal 
dozlar 1-3 l/he, iş çözeltisi tüketimi 100-300 l’dir.

Fosfor gübreleri ve sülfatlar ile uyumlu değildir.

Topraktaki Kalsiyum eksikliği, bitki hücrelerinin 
deformasyonuna, yüzeysel dokuların zayıf şekilde 
oluşmasına, lingin ile zayıfça doldurulan hücre 
aralıklarının aktif şekilde gelişmesine sebep olur. 
Kalsiyum eksikliği durumunda köklerin büyümesi 
yavaşlar ve onlar çürür. Çürümüş kökler, uygun alt 
tabaka olarak toprak fitopatojenlerini ve 
saprofitlerini çeker.



Fertigasyon

Ürün avantajları:

Kültür

Elma, armut ağacı 2-3 l/he tomurcuk oluştuktan sonra her 10-15 gün (4-5 işleme)

Çekirdekli meyveler 2-3 l/he tomurcuk oluştuktan sonra her 8-10 gün (3-5 işleme)

Üzüm 2.5-3 l/he tomurcuk oluştuktan sonra her 10-15 gün (3-4 işleme)

Turunçgiller 2.5-3 l/he tomurcuk oluştuktan sonra her 10-15 gün (3-5 işleme)

Ufak meyve kültürleri 2-3 l/he tomurcuk oluştuktan sonra her 8-10 gün (3-5 işleme) 
meyveler renk kazanmaya başlayana kadar

Domates, biber, 
patlıcan

2-3 l/he tomurcuk oluştuktan sonra her 8-10 gün

Yapraklı sebzeler 200-300mg/100 l her hafta, dikildikten 8-10 gün sonra

1.0-2.0 8 yaprak ve aralıklar %50’ye birleşmeye başladığı aşamada

Patates 1.5-2.0 l/he yumru kök oluşmaya başladığı aşamada (1-2 işleme)

Mısır 1.5-2.5 l/he sap oluşmaya başladığı aşamada

Tahıllar

2.0-3.0 l/he tomurcuk oluştuktan sonra her 7-10 gün (5-6 işleme)

Meyve ve ufak 
meyve kültürleri

50-90 l/he tomurcuk oluştuktan sonra ve meyve gelişmeye başladığı aşamada

Sebze kültürleri 30-50 l/he tomurcuk oluştuğunda ve meyve büyümeye başladığı aşamada

10-15 l/he tomurcuk oluştuktan sonra ve meyveler aktif şekilde büyümeye başladığı aşamada

Patates 25-30 l/he çiçeklenme zamanında (2-3 kez)

Domates 50-80 l/he tomurcuk oluştuktan sonra ve meyve gelişmeye başladığı aşamada
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Kalsiyum eksikliğini giderir
Aşağıdakileri engeller:
- elmaların acı oyukluğu
- domateslerin, biberin, bahçe kültürlerinin yüzeysel çürükleri
- şeker pancarı yaprakları uçlarındaki yanıkları salkımlarının çörümesi
- bezelyelerin çatlaması
Kök sistemi gelişimini teşvik eder
Ürün kalitesi belirtilerini iyileştirir
Saklama dönemini, taşıma kapasitesini arttırır
Streslere dayanıklılığı arttırır
Bitkilerin fotosentezini güçlendirir
Mineral gübrelerin kullanım katsayısını arttırır

Tüketim normu

Şeker pancarı, kırmızı 
pancar hayvan besleme 

pancarı

Bahçe kültürleri

1.0-.2.0 l/he tüpe çıkma aşamasında ve bayrak yaprağı aşamasında

Kültür Tüketim normu

Bahçe kültürleri





YÜZEYSEL 
AKTİF 

MADDELER

Adjuvanlar 

Adjuvanlar 
adjuvant

Adyutant S
Yeni nesil adjuvanı (300 g/l)

Adyutant L
Yeni nesil adjuvanı (900 g/l)



Adyutant S
Yeni nesil adjuvanı (300 g/l)

Ürünün avantajları:

Adyutant S 
(300 g/l polieter silikon sıvısı)
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Ürünün iş çözeltisini 
hazırlama özellikleri: 
Püskürtme makinesinin 
rezervuarına 1/3 olarak su 
doldurulacak, karıştırıcı 
açılacak ve pestisitler 
eklenecek, bundan sonra 
rezervuara 2/3’e kadar su 
doldurulacaktır. ‘Adyutant S’ 
eklenecek ve kalan su 
rezervuara doldurulacaktır. 
Rezervuardaki karıştırıcı 
kapatılmayacaktır. İş 
çözeltisinin boş kalması 
yasaktır.

Ürün kullanma tavsiyeleri: 
‘Adyutant S’ etkisinin 
yükseltilmesi amacıyla 
pestisitler ile birlikte, suda 
dağılabilir granüller ve su 
çözeltileri şeklinde 
kullanılmaktadır. Ürünün 
tüketim normu 0.05-0.1 
l/he’dir. İş sıvısının tüketimi 
200-300 l/he’dir.

Ürünün özelliği: Herbisitlerin, 
fungisitlerin ve insektisitlerin 
etksini yükseltme amacıyla 
kullanılan silikonlu 
adjuvandır.

Etken maddesinin 
konsantrasyonu: 300g/l.

Ürünün etkileme mekanizması: İş çözeltisinin 
sulama özelliğini epeyce iyileştirir, bitkinin morfolojik 
bileşenlerinden onun içine geçilmesine yardımcı 
olur.

Yüzeysel aktivite göstergelerinin, onun yayılması ve 
volatilitesi oranlarının eşsizliği sayesinde iş 
çözeltisinin yüzeysel gerginliğini azaltır;
Bitki koruma ilaçlarının ektisini yükseltir, bununla 
birlikte bunların tüketim normunu azaltır;
Damlanın yaprakta akışkanlığını epeyce yükseltir;
Yağışların bitkinin yaprağındaki iş çözeltisini su ile 
çıkarmasını engeller;
Ürün pruina katmanını bozmazdır, ama bununla 
birlikte bitkinin morfolojik organellerine etkili ulaşım 
sağlanır;
Eski nesil adjuvanları ile karşılaştırıldığında ürünün 
tüketim normu daha düşüktür;
Kapsamında ayrıca aşağıdakileri içeren eşsiz formül: 
konserve ajanı, sertlik regülatörü, farmakoloji 
emniyet sınıfına sahip olan içine girme ajanı;
Tüm geçerlilik süresi boyunca sabit bileşim.



Ürünün avantajları
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Yaramaz ot yapraklarındaki herbisit iş çözeltisinin 
damlalarını daha iyi tutar;

İş sıvısı damlaları, yaprakların yüzeylerinde daha iyi 
yayılır;

Yapraklar yüzeylerini kaplama alanı yükselir;

Pestisitlerin etkileme maddesinin yaramaz ot 
yapraklarının içine girmesi derecesi yükselir;

Herbisitlerin, yapraklarının mum veya tüy ile 
kaplandığı yaramaz ota karşı daha yüksek etkisi 
sağlanır (bununla birlikte pestisitlerin tüketim 
normunun 1.5-2 kez kadar azalması sağlanır);

Herbisitlerin yağmura dayanıklılığı arttırılır;

Nehir veya göl sularında bulunan ve bitkilerdeki 
hastalıkların gelişmesini sağlayan 
mikroorganizmaların (mantar, yosun, koliform 
bakterileri) varlığını kontrol eder;

Herbisitlerin iş çözeltilerinin yayılması ve sabit 
olması daha yükselir.

AMBALAJ:
5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır



Adyutant L
Yeni nesil adjuvanı (900 g/l)
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‘Adyutant L’ (etilen oksit ile 
işlenmiş alkilsülfatler esasında 
amaçlı bileşenlerin çözeltisi 
900 g/l)

Herbisitin iş çözeltisi 
hazırlandığında ‘Adyutant L’, 
püskürtme makinesinin 
rezervuarına en son 
eklenecek, aksi takdirde o 
eklendiğinde oluşan 
köpükten dolayı çözeltinin 
kısmı rezervuardan 
çıkabilecektir.

Biyolojik etkinin arttırılması 
amacıyla herbisitler ile birlikte 
suda dağılabilir ve suda 
çözülür granüller 
(sülfonilurea, imidozolin, 
piridin karboksilik asit vs.) 
şeklinde kullanılabilir. 
Tüketim normu – 0.1-0.2 
l/he’dir.

‘Adyutant L’ aşağıdaki 5 temel bileşenden 
ibarettir:

Aktif bileşen olan etilen oksit ile işlenmiş lauril 
sülfat, misel oluşumu ile ilgili kritik konsantrasyonun 
ve yüzeysel aktivitenin yüksek değerlerinden dolayı 
yüzeysel gerginlik değerini azaltır;

Köpük bastırıcısı, ürün ile işleri ciddi şekilde 
engelleyen istenmeyen köpüğün oluşmasını 
engeller. Ürünün kontrolü (köpük bastırıcısı 
olmadan) ve ‘Adyutant L’ ile köpük oluşumu 
değerleri karşılaştırıldığında;

Sertlik regülatörünün kapsamında sertlik metallerin 
sabit sisteme bağlanması için kompleks yapıcıları 
vardır. Bu, açık sularda kullanıldığında ve organik 
elemanları ile suda erimeyen tuzların oluşmasında 
sertlik tuzlarının istenilmeyen çöktürülmesi etkisini 
engeller. Sonuç olarak herbisit ürünlerinin etkinliği 
azalmaz ve püskürtme makinesinin püskürtücüleri 
tıkanmazdır;

Mikrobiyolojik temizlik regülatörü (konserve ajanı). 
Ürünün tüm geçerlilik süresi boyunca mikrobiyolojik 
temizliğini sağlar. Bitkilerin kök çürüklüğü ile 
hastalanmasını engeller ve immunitenin 
sağlanmasını destekler.

İçine girme ajanı, hücre membranlarının geçirgenliği 
sayesinde pestisitin etkileyici maddesinin içine 
girme özelliğinin güçlenmesini sağlar. Bunun 
sonucunda ürünün tüketim normu azalır ve 
işlemlerde herbisit etkenliği artar, dolayısıyla çok 
mumla kaplı zorla yok edilen bitkilerin ve fazla 
yetişen yaramaz otların çıkarılması mümkün olur.



Ürünün avantajları
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Yaramaz ot yapraklarındaki herbisit iş çözeltisinin 
damlalarını daha iyi tutar;

İş sıvısı damlaları, yaprakların yüzeylerinde daha iyi 
yayılır;

Yapraklar yüzeylerini kaplama alanı yükselir;
Pestisitlerin etkileme maddesinin yaramaz ot 
yapraklarının içine girmesi derecesi yükselir;

Herbisitlerin, yapraklarının mum veya tüy ile 
kaplandığı yaramaz ota karşı daha yüksek etkisi 
sağlanır (bununla birlikte pestisitlerin tüketim 
normunun 1.5-2 kez kadar azalması sağlanır);

Herbisitlerin yağmura dayanıklılığı arttırılır;

Nehir veya göl sularında bulunan ve bitkilerdeki 
hastalıkların gelişmesini sağlayan 
mikroorganizmaların (mantar, yosun, koliform 
bakterileri) varlığını kontrol eder;

Herbisitlerin iş çözeltilerinin yayılması ve sabit 
olması daha yükselir.

Adjuvan (adjuvant) — immünojen ile birlikte 
girildiğinde bağışık yanıtının güçlendirilmesi için 
kullanılan bileşim veya maddelerin kompleksidir.

AMBALAJ:
5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır





ORGANİK BİTKİ 
KORUMA 

ARAÇLARI

Organic Plant 
protection

O
rganik bitki 

korum
a araçlari

FLİS (Bezelye, meyve ve ufak meyvelerin 
çatlamasını engeller)

RAN (Kör fare ve tarla farelerinin etkili şekilde 
korkutulması için ürün)

PARFÜMER (Tomurcuk belirtilerinin iyileştirilmesi 
amaçlı polen taşıyıcı böceklerin çekilmesi için ürün)

KAPKAN (Bit ve uyuz böceğine karşı biyolojik 
insektisit)

MARE (Meyve ağaçları ve ufak meyve çalılıklarının 
ilkbahar ve yaz soğuklarından koruması) 



Flis
Tabaka oluşturan 
antitranspirant

Ürünün avantajları:
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Etkileyici madde: 500 g/l 
karboksilik asitle işlenen 
butadien-stirol kauçuk.

Ürün kullanma tavsiyeleri: 
Ürünün tüketim normu 1-2 
l/he’dir. İş sıvısının tüketimi 
200-300 l/he’dir. İşlemler, 
kolza haşatından 4-5 hasta 
önce uygulanır.

Fasulye kültürleri kozalarının istenilmeyen çatlamasını 
engeller, çekirdekli kültürlerin meyvelerini çatlamaktan 
ve güneş yanıklarından korur, onların taşınabilirliğini 
arttırır ve hasatların saklama sürelerini uzatır.

‘Flis’ – Fasulye kültürleri kozalarının istenmeyen 
çatlamasını engellemek üzere amaçlanan yetişmenin 
zaman sürecini azaltan ve hasat yapımını epeyce 
kolaylaştıran yüzeysel aktif maddedir. Ayçiçeğinde ‘Flis’ 
tohumların nemliliğini azaltmak, yağmurlu yazlarda 
tomurcukların çürümesini engellemek, hasat yapımını 
kolaylaştırmak ve hasat değerlerini yükseltmek için 
kullanılır. Meyve ağaçlarının hasattan önce Flis ile 
işlenmesi, meyvelerin nemliliğini sağlar, bu da onların 
taşınabilirliğini iyileştirir ve uzun saklamada ürün 
görünüşünü sağlar.

Fasulye kültürleri kozalarının daha hızlı ve dengeli 
şekilde yetişmesini garanti eder;
Hasat sırasında tohumların kayıplarını epeyce azaltır; 
Çekirdek ve meyvelerdeki yağ fraksiyonu kapsamını 
çoğaltır;
Yağışlara dayanıklıdır;
Yüksek sıcaklık etkisine ve güneş yanıklarına 
dayanıklıdır;
‘Yeşil’ tarım prensiplerine uyan üründür;
Hasat yapımını epeyce kolaylaştırır; 
Özellikle yağmurlu yaz şartlarında ayçiçeğindeki 
tomurcukların çürümesini engeller;
Yüksek nemli ve çok yağışlı illerde bile büyük hasat 
yapımını sağlar.
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Özellikler ve mekanizmalar

‘Flis’ kozanın, meyvelerin yüzeyinde özel ince tabakayı 
oluşturur, bu tabaka yağışlarla bitirilmez, nem ve yüksek 
sıcaklık etkisi altında bozulmazdır. Bununla birlikte 
kozadan serbest şekilde su çıkar ve nem dışarıdan 
kozanın içine giremezdir.

Antitranspirantların özel yüzeysel özellikleri sayesinde 
fasulye kültürleri kozalarının, ayçiçeği tohumlarının, 
çekirdekli kültürler meyvelerinin kalitesi sabit ve belirli 
şekilde sağlanmaktadır.

Yüzeyde oluşturulan tabaka, nemin içe girmesini 
engeller, ama bununla birlikte normal hava dolaşımını 
engellemezdir. Ayçiçeğinde ise ürün, tohumlardaki yağ 
fraksiyonu kapsamını epeyce yükseltir (çatlamanın 
engellenmesi sayesinde) ve epeyce hasat yapımını 
çoğaltır. Kiraz ve elma ağaçlarının meyveleri, iyi 
görünüşlerini daha uzun zaman korur ve taşımayı daha 
iyi geçirir.

AMBALAJ:
5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: 
+5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 
3 yıldır 



Ürün avantajları

Mare
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Etkileyici madde: tabaka 
oluşturucu ve propilenglikol 
setidir.

Ürün özelliği: Bahçelerin 
ilkbahar ve yaz 
soğuklarından etkili 
korunması

Ürün şekli: MKE

Ürünün iş çözeltisini 
hazırlama özellikleri: 
Püskürtme makinesinin 
rezervuarına 1/2 olarak su 
doldurulacak, bundan sonra 
ürün ve tamına kadar su 
doldurulacaktır.
Bununla birlikte püskürtme 
makinesinin karıştırıcısı 
sürekli şekilde çalışacaktır.

Meyve ağaçları ve ufak meyve 
çalılıklarının ilkbahar ve yaz 
soğuklarından korunması

‘Mare’ - meyve ağaçları ve ufak meyve çalılıklarının 
ilkbahar ve yaz soğuklarından korunması için 
öngörülen üründür.
İşlendikten sonra retinol ve tokoferol grup bitkinin 
dış morfolojik ünitelerine geçer ve bitki dokularının 
soğuklara karşı dayanıklılığın kısa süreli artmasını 
sağlar. Hasatların yok olması epeyce azaltılır ve 
hasat verileri arttırılır.
‘Mare’, gelecek soğuklar ile ilgili tahmin verilerinin 
elde edildiği dönemde kullanılır. Ürünün tüketim 
normu 2-3 l/he’dir. İş çözeltisi tüketimi 200-300 
l/he’dir.

Böcekler ve insan için tehlikeli değildir;
Fitositli değildir;
Herhangi vejetasyon aşamasında aktiftir;
‘Yeşil’ çiftlik prensiplerine uyan ekolojik üründür;
Üründen tam olarak suyla çıkarılmadığı ve yenildiği 
durumda sağlığa zarar getiremezdir; 
İmmunite stresinin azaltılmasını sağlar;
Hasat verilerini epeyce arttırır.

AMBALAJ: 1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: +5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 3 yıldır
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Ran

Ürün avantajları:

Etkileyici madde: 500 g/l 
hint yağının alkinil efirleri

Ürün özelliği: Kör fare ve tarla 
farelerinin etkili şekilde 
korkutulması için ürün

Ürün şekli: EMV

Çökelti oluşumu açısından 
uyumluluğu: Çoğu pestisitler 
ve tarım ilaçları ile 
uyumludur. Her belirli 
kullanım durumunda 
uyumluluk için mecburi 
şekilde kontrol edilmelidir

Kör fare ve tarla farelerinin etkili 
şekilde korkutulması için ürün

‘Ran’ toprağa geçer ve tünel ve çukurların duvarlarına 
siner, böylece gıdaya ulaşım bloke edilir. Bununla birlikte 
kör fareler ve tarla fareleri, alanı gıdasız terkeder. 
Ürün kullanma tavsiyeleri: ‘Ran’, kör fare ve tarla 
farelerinin bulunduğuna dair ilk dış belirtiler 
saptandığında kullanılır. Ürünün tüketim normu: 1-3 
l/he’dir. Bununla birlikte iş çözeltisi tüketimi 500 l’dir.

Ürünün iş çözeltisini hazırlama: Püskürtme, yağmurdan 
sonra yapılırsa daha iyi olur, kuraklık durumundaysa 
toprak, sulamadan önce ve sonra iyice suyla 
püskürtülecektir. İşleme, 1-3 ay sonra veya şiddetli 
yağmurlarla silindikten sonra tekrar uygulanır.

İnsektisit ve akarisit ilaçların normunun epeyce 
azalmasını sağlar;
Bitkinin morfolojik ünitelerinde birikmez;
Kör fare ve tarla farelerinin beslenme çevrimine geçer, 
bununla birlikte tarım kültürleri şeklindeki alışılmış 
besleme elemanlarından rejeksiyon geliştirilir;
Fareler tarafından zedelendiğinde hasatların kayıpları 
epeyce azalır;
İmmunite stresinin engellenmesini sağlar;
‘Yeşil’ çiftlik prensiplerine uyan üründür.

AMBALAJ: 1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: +5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 3 yıldır



Parfümer

Ürünün avantajları:
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Etkileyici madde: 600 g/l 
doğal cezbediciler 
(attraktantlar).

Ürün özelliği: Ovaryum 
(tohumluk) değerlerinin 
arttırılması için polen taşıyıcı 
böceklerin çekilmesi için 
kullanılan üründür.

Ürün şekli: Su 
emülsiyonudur.

Çökelti oluşumu açısından 
uyumluluğu: Çoğu pestisitler 
ve tarım ilaçları ile 
uyumludur.

Ürünün iş çözeltisini 
hazırlama özellikleri: 
Püskürtme makinesinin 
rezervuarına 1/2 olarak su 
doldurulacak, bundan sonra 
ürün ve tamına kadar su 
doldurulacaktır.
Bununla birlikte püskürtme 
makinesinin karıştırıcısı 
sürekli şekilde çalışacaktır.
Püskürtme sabah 
saatlerinde, en çok +250С 
derecede uygulanır. Yeniden 
püskürtme, sadece büyük 
yağmurlardan sonra veya 
çiçeklenme zamanı 
uzadığında uygulanır.

Ovaryum (tohumluk) değerlerinin 
arttırılması için polen taşıyıcı 
böceklerin çekilmesi için 
kullanılan üründür

‘Parfümer’e doğal aromatik bileşenlerin bileşimi 
dahil olup bunlar, polen taşıyıcı böcekleri tarım 
kültürlerindeki, meyve ve dekoratif bitkilerdeki 
tozlaşma süreçlerine çeker.

‘Parfümer’ tarım kültürlerinin tozlaşması 
aşamasında, küvvetli çiçeklenmeden önce tek kez 
kullanılır . Tarım bitkileri için ürünün tüketim normu – 
0.6 l/he’dir. İş sıvısının tüketimi 60 l/he’dir. Meyve 
ağaçları ve ufak meyve çalılıkları için ise ürünün 
tüketim normu - 1-2 l/he’dir. İş sıvısı tüketimi - 
600-800 l’dir.

Böcekler için tehlikeli değildir;
Bitkilenmenin herhangi aşamasında aktiftir;
‘Yeşil’ tarım prensiplerine uyan ekolojik üründür;
Çapraz tozlaşmayı epeyce iyileştirir;
Büyük hasat yapımına yardımcı olur;
Uzun zamanlı etkisi vardır;
İmmunite stresinin önlenmesini sağlar;
Hasat değerlerini epeyce arttırır.

AMBALAJ:1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: +5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 3 yıldır



Kapkan
Bit ve uyuz böceğine karşı 
biyolojik insektisit

Ürünün avantajları:
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‘Kapkan’, belirgin yapışkanlık özellikleri sayesinde 
mekanik şekilde çalışır. Kültüre uygulanan ürün kurur, 
böceklerin morfolojik elemanları faaliyetini bloke eder, 
ve bunların ölümüne sebep olur. Ürün kullanma 
tavsiyeleri: ‘Kapkan’ bitkilerin zedelendiğine dair ilk 
belirtiler tespit edildiğinde kullanılır. Tarım bitkileri için 
ürünün tüketim normu 2-3 l/he’dir. İş sıvısı tüketimi 
200-300 l/he’dir.

Meyve ağaçları ve ufak meyve çalılıkları için ürünün 
tüketim normu 1.5-3 l/he’dir. İş sıvısı tüketimi 500-1000 
l/he’dir. Yeniden işlemler, yeni bitler tespit edildikten 
sonra 5-7 gün sonra uygulanır. İşlemlerde yüksek alkalik 
veya yüksek asitli su kullanılmaz, çünkü ürün bozulur ve 
işlemlerin etkisi azalır.

İnsektisit ve akarisit ilaçlarının uygulama normunu 
epeyce azaltır;
Bitkilerin morfolojik elemanlarında birikmezdir;
Bitler kimyasal yöntem ile değil, ama mekanik şekilde 
yok edilir;
Direk hasat yapımından önce kullanılabilir;
Hasat değerlerini arttırır;
‘Yeşil’ tarım prensiplerine uyan ekolojik üründür;
İmmunite stresinin önlenmesini sağlar.

AMBALAJ: 1/ 5 /10 l
SAKLAMA KOŞULLARI: +5°С ile +30°С arası
GARANTİLİ SAKLAMA SÜRESİ: 3 yıldır

Etkileyici madde: 650 g/l 
polisakkaritler.
Etkileme alanı: Tarım, bahçe 
ve dekoratif bitkilerindeki bit, 
uyuz böceği ve beyaz 
sineklerin yok edilmesi için 
üründür
Ürün şekli: KKR
Çökelti oluşumu açısından 
uyumluluğu: Çoğu pestisitler 
ve tarım ilaçları ile 
uyumludur. 
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İlaçlama Ek Ek beslemeler 
herbisitler ile işleme

1 Fungisit ile işleme
1 İnsektisit ile işleme

2 Fungisit 
ile işleme

3 Fungisit ile işleme
2 İnsektisit ile işleme

3 İnsektisit ile işleme

AGREE`S «Fosfor» 2 l/he + 
AGREE`S «Aminovit» 1-2 l/he +

AGREE`S «Azot» 2 l/he
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«Forsaj» 

2 l/t

Aşılama İlaçlama

Bir yıllık iki çenekli ve 
çimdeki yabani otlar

Herbisit işleme 
(Bir yıllık ve çok yıllık iki çenekli 

ve çimdeki yabani otlar)
Bir yıllık çimdeki yabani otlar

Flis 0,7 l/he 
(çatlamayı engeller)Akarisit işlemeleri

Kurutma
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«Aminovit» 
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Tohumların 
işlenmesi 

(topraktaki zararlı 
böcekler, LMR vs.)

Bir yıllık iki 
çenekli ve çimdeki 

yabani otlar 
(klasik hibritler)

Fungisit 
ile işleme

İnsektisit işlemeleri (pamuk kurdu)

Herbisit işlemeleri 
(ekspres san)

Bir yıllık çimdeki yabani otlar

Herbisit 
işlemeleri 
(Clearfield)

Kurutma

AGREE`S 
«Forsaj» 

2 l/t

AGREE`S «AzotPotasyum» 2 l/he + 
AGREE`S «Aminovit» 0,5 l/he

«Parfümer» 
0,6 l/he

AGREE`S «Bor» 
1-2l/he
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AGEE`S «Fosfor» 1,5 l/he + 

AGREE`S «Bor» 0,7 l/he

AGREE`S «Bor» 
0,7 l/he + 

AGREE`S «Sülfür» 
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«Adyutant L» 0,1-0,2 l/he
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Herbisit işlemeleri, Ek beslemeler, İnsektisit işlemeleri Fungisit işlemeleri (pirikülaryoz, alternaryoz vs.)

«Adyutant L» 0,1-0,2 l/he

AGREE`S 
«Azot» 

3 l/heAGREE`S 
«Forsaj» 

1-2 l/t

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 2 l/he 

+ 
AGREE`S «Silisyum» 1 l/he

AGREE`S 
«Aminovit» 1 l/he + 

AGREE`S «Bor» 0,5 l/he + 
AGREE`S «Silisyum» 1 l/he

AYÇİÇEĞİ

PİRİNÇ
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EK BESLEME ŞEMASI
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«Parfümer» 
0,6 l/he
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«Adyutant L» 0,1-0,2 l/he

AGREE`S 
«Forsaj» 

1-2 l/t

AGREE`S «Azot» 2 l/he + 
AGREE`S «Bor» 1 l/he

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 2 l/he + 

AGREE`S «Fosfor» 1,5 l/he + 
AGREE`S «Magnezyum» 2 l/he

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 

2 l/he + «Aminovit» 
1,5 l/he + AGREE`S 

«Bor» 1,2 I 

AGREE`S 
«Magnezyum» 

2l/he + AGREE`S 
«Aminovit» 

1 l/he + AGREE`S 
«Bor» 1,2 l

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 
2 l/he + AGREE`S 

«Kalsiyum» 
(Nfree) 0,6 l/he

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 2l/he+

AGREE`S 
«Aminovit» 1-2 l/he

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 
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İlaçlama

Toprak herbisiti Herbisit işlemeleri
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AGREE`S 
«Çinko» 

1,5 – 2 l/he + 
AGREE`S

«Kalsiyum» 
1,5 l/he

AGREE`S 
«Aminovit» 

1 l/he + 
AGREE`S 

«Bor» 
1,2 l/he

AGREE`S 
«Bor» 
1 l/he + 

«Parfümer» 
0,6 l/he

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 

2 l/he + 
AGREE`S 

«Aminovit» 1
-2 l/he + 

AGREE`S 
«Magnezyum» 

2 l/he

AGREE`S 
«Bor» 

1,2 l/he + 
AGREE`S 

«Kalsiyum» 
1,5 l/he

1. AGREE`S 
«AzotPotasyum» 

2 l/he +
AGREE`S 

«Magnezyum» 
2l/he

2. AGREE`S 
«Kalsiyum» 

(N-free) 
0,5-0,7 l/he 
4-5 işleme 
7-10 gün 
aralık ile

AGREE`S 
«AzotPotasyum»

2 l/he + 
AGREE`S 

«Aminovit» 
1 l/he

Hasattan 
20 gün 
önce 

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 

2 l/he + 
AGREE`S 

«Aminovit» 
1 l/he

Hasattan 
sonra 

AGREE`S 
«Çinko» 
1-2 l/he + 
AGREE`S 

«Bor» 1,2l/he

«Flis» 
2 l/he 

1-2 işleme 
10-14 gün 

aralık ile 
(güneş 

yanıklarını 
önlemek için)

PATATES

MEYVE AĞAÇLARI
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İlaçlama 
(topraktaki 

zararlı böcekler, 
kök çörükleri, 
baş çörükleri)

Bir yıllık çimdeki ve 
iki çenekli yabani otlar

Çimdeki ve iki çenekli yabani otlar İnsektisit ile işleme gözetim ve mısır kurdu, 
güve, fidanbiti ile mücadele

AGREE`S 
«Forsaj» 

2 l/t

AGREE`S «AzotPotasyum» 3 l/he 
+ 

AGREE`S «Çinko» 1-2 l/he

AGREE`S «Aminovit» 1 l/he 
+ AGREE`S «Azot» 3 l/he + 

AGREE`S «Çinko» 1 l/he
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Herbisit işlemeleri

Fungisit işlemeleri

İnsektisit ve akarisit işlemeleri

«Adyutant L» 0,1-0,2 l/he

«Adyutant L» 0,1-0,2 l/he

AGREE`S 
«Sülfür» 
2 l/he + 

AGREE`S 
«Bakır» 

1l/he

AGREE`S 
«Aminovit» 
1-2 l/he + 
AGREE`S 

«AzotPotasyum» 
2l/he

AGREE`S 
«Bor» 
1,2 l/he

AGREE`S 
«Bor» 

1,2 l/he + 
AGREE`S 

«Aminovit» 
1,5 l/he

AGREE`S 
«Çinko» 
1,5 l/he + 
AGREE`S 

«Magnezyum» 
2 l/he

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 

2 l/he + 
AGREE`S 

«Kalsiyum» 
(N-Free) 
0,7 -1 l/he

AGREE`S 
«Magnezyum» 

2 l/he + 
AGREE`S 
«Sülfür» 
1,5 l/he

AGREE`S «AzotPotasyum» 2 l/he + 
AGREE`S «Magnezyum» 1 l/he + 

AGREE`S «Aminovit» 2 l/he

AGREE`S «Sülfür» 2 l/he + 
AGREE`S «Bakır» 1l/he

AGREE`S «Bor» 
1,2 l/he + 
AGREE`S 

«Aminovit» 
1,5 l/he

MISIR

ÜZÜM
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Aşılama, İlaçlama

Bir yıllık iki çenekli ve 
çimdeki yabani otlar

Herbisit işleme 
(Bir yıllık ve çok 
yıllık iki çenekli 

ve çimdeki 
yabani otlar)

Bir yıllık ve 
çimdeki yabani otlar

Kurutma

İnsektisit işlemeleri ve yazın solucan, kurt, bitlerin gelişiminin gözetimi 

«Adyutant L» 0,1-0,2 l/he

AGREE`S 
«Aminovit» 

1 l/he

«Adyutant L» 0,1 – 0,2 l/he

AGREE`S
«AzotPotasyum» 3l/he + 

AGREE`S «Aminovit» 
1 l/he + AGREE`S «Bor» 

1 l/he

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 

3 l/he + 
AGREE`S 

«Bor» 
1 l/he

AGREE`S 
«Forsaj» 

2 l/t

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 

2 l/he 
+

AGREE`S «Aminovit» 
1 l/he

AGREE`S 
«Bor» 
1 l/he 

+ 
AGREE`S 

«Aminovit» 
1 l/he

«Flis» 
0,7 l/he 

(çatlamayı 
engeller)

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 

2l/he 
+ 

AGREE`S 
«Molibden» 

0,3 l/he
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Bir yıllık iki 
çenekli ve 
çimdeki 

yabani otlar

Bir yıllık ve çok yıllık iki çenekli ve çimdeki yabani otlar

İnsektisit işlemeleri

Fungisit işlemeleri
Gri çürümeye karşı 
fungisit işlemeleri

1 işleme   2 işleme 3 işleme
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AGREE`S 
«Forsaj» 

1-2 l/t

To
hu

m
la

r 

1-
3 

ya
pr

ak

Ça
lı o

luş
tu

rm
a

Ba
yr

ak
 y

ap
ra

ğı

Ba
şa

ğı
n 

bü
yü

m
es

i

Çi
çe

kl
en

m
e

Sü
t-

m
um

 
ol

gu
nl

uğ
u 

Ta
m

 
ol

gu
nl

uk

İlaçlama Ek beslemeler
Herbisitler ile işleme

1 Fungisit ile işleme
1 İnsektisit ile işleme

2 Fungisit ile işleme 3 Fungisit ile işleme
2 İnsektisit ile işleme 3 İnsektisit ile işleme

AGREE`S «Fosfor» 2 l/he + 
AGREE`S «Aminovit» 1-2 l/he + 

AGREE`S «Azot» 2 l/he

AGREE`S «Azot» 3 l/he + 
AGREE`S «Aminovit» 1-2 l/he

AGREE`S «Azot» 2 l/he + 
AGREE`S «AzotPotasyum» 2 l/he + 

AGREE`S «Çinko» 0,5 l/he

AGREE`S 
«AzotPotasyum» 

3 l/he

AGREE`S «Sülfür» 1l /he + 
AGREE`S «Magnezyum» 

2 l/he

«Adyutant L» 0,1-0,2 l/he

AGREE`S «Sülfür» 
3 l/he

AGREE`S «Sülfür» 2 l/he + 
AGREE`S «Azot» 2 l/he
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«Adyutant L» 0,1-0,2 l/he

Filizler yetiştirildiğinde 2 gerçi yaprak çıktıktan sonra7 gün aralığı ile iki kez işleme uygulanır 
%1 çözelti AGREE`S «AzotPotasyum» + AGREE`S «Aminovit» + AGREE`S «Magnezyum». 

Filizlerin sulanması 7 günlük aralıkla %1,5 çözelti ile yapılır AGREE`S «Forsaj» 

Bit, kurt, sinek, solucanların 
gözetimi ve onlara karşı mücadele

Bir yıllık ve çok yıllık çimdeki yabani otlar

Akarisit işlemeleri

İlaçlama

Bir yıllık ve 
çok yıllık iki çenekli ve 

çimdeki yabani otlar

AGREE`S 
«Forsaj» 

1-2 l/t

AGREE`S «Fosfor» 
1,5 l/he + 
AGREE`S 

«AzotPotasyum» 
2l/he + 

AGREE`S 
«Aminovit» 

1,5 l/he

1. AGREE`S «AzotPotasyum» 2l/he + 
AGREE`S «Magnezyum» 2l/he + 

AGREE`S «Aminovit» 1,5 l/he

2. 7-10 gün sonra 
AGREE`S «Aminovit» 1,5l/he + 

AGREE`S «Çinko» 1l/he + 
AGREE`S «Bakır» 0,6 l/he

1. AGREE`S «Sülfür» 1 l/he + 
AGREE`S «Bor» 1,2 l/he+ 

AGREE`S «AzotPotasyum» 2l/he + 
AGREE`S «Magnezyum» 2 l/he

2. 7-10 gün sonra 
AGREE`S «Aminovit» 1,5 l/he + 

AGREE`S «AzotPotasyum»2l/he + 
AGREE`S «Kalsiyum» 0,6 l/he

SALATALIK VE KABAK KÜLTÜRLERİ

TAHIL KÜLTÜRLERİ
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Bit, kurt, sinek, solucanların gözetimi ve onlara karşı mücadele

Tüylü küf, külleme, antraknoza ve diğer hastalıklara karşı fungisit işlemeleri



İlaçlama

Bir yıllık ve çok 
yıllık iki 

çenekli ve çimdeki 
yabani otlar

Bir yıllık ve çok yıllık iki çenekli ve çimdeki yabani otlar

Kurtların gözetimi. Soğandaki sinek ve kurtlara karşı insektisit işlemeleri

Tüylü küf, küllere ve diğer hastalıklara karşı fungisit işlemeleri

«Adyutant L» 0,1-0,2 l/he

Bir yıllık ve çok 
yıllık iki çenekli 

ve çimdeki 
yabani otlar
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AGREE`S 
«Forsaj» 

1-2 l/t

AGREE`S 
«Azot» 2l/he 

+ 
AGREE`S 
«Fosfor» 

1,5 l/he

1. AGREE`S «Aminovit» 1,5l/he + 
AGREE`S «Magnezyum »2l/he + 

AGREE`S «Fosfor» 1,5 l/he

2.  7-10 gün sonra 
AGREE`S «Çinko»1 l/he + 

AGREE`S «AzotPotasyum» 2l/he

1. AGREE`S «Sülfür»1l/he + 
AGREE`S «Magnezyum» 2l/he + 
AGREE`S «AzotPotasyum» 2l/he

2. 7-10 gün sonra 
AGREE`S «Aminovit»1,5l/he + 

AGREE`S «Bor» 1,2l/he +
AGREE`S «Çinko» 1l/he + 
AGREE`S «Bakır» 0,6l/he

1. AGREE`S 
«AzotPotasyum» 
2/he + AGREE`S 
«Magnezyum» 

2l/he + AGREE`S 
«Sülfür» 1l/he

2. 7-10 gün sonra 
AGREE`S 

«AzotPotasyum» 
2l/he + AGREE`S 
«Sülfür» 1l/he + 

AGREE`S 
«Kalsiyum» 

0,5l/he

Sap yere 
düşmeden 

12 - 15 
gün önce 
AGREE`S 

«AzotPotasyum»
2l/he + 

AGREE`S 
«Kalsiyum» 

0,5 l/he
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Bir yıllık ve çok yıllık iki çenekli ve çimdeki yabani otlar

Zararlı böceklerin gözetimi. Zararlı böceklerin komplesine karşı insektisit işlemeleri

İlaçlama

«Adyutant L» 0,1 – 0,2 l/he

1. AGREE`S «Fosfor» 2 l/he + 
AGREE`S «Azot» 2 l/he

2. 7-10 gün sonra 
AGREE`S «Fosfor» 1,5l/he + 

AGREE`S 
«AzotPotasyum»2 l/he + 

AGREE`S «Aminovit» 1,5 l/he

1. AGREE`S 
«AzotPotasyum» 2l/he + 
AGREE`S «Azot» 2 l/he + 
AGREE`S «Magnezyum» 

2 l/he + 
AGREE`S «Aminovit» 

1,5 l/he +  
AGREE`S «Bor» 0,7l/he

2. 7-10 gün sonra 
AGREE`S «Çinko» 1,2 l/he + 
AGREE`S «AzotPotasyum» 

2 l/he + 
AGREE`S «Sülfür» 1 l/he

1. AGREE`S 
«AzotPotasyum» 

2,5l/he + 
AGREE`S «Magnezyum» 

2 l/he + 
AGREE`S «Aminovit» 1,5 l/he + 

AGREE`S «Bor» 0,7 l/he

2. 7-10 gün sonra 
AGREE`S «AzotPotasyum» 

2,5l/he + 
AGREE`S «Magnezyum» 

2 l/he + AGREE`S 
«Aminovit» 1,5 l/he + 

AGREE`S «Bor» 0,7 l/he

Hasattan 
12-15 

gün önce 
AGREE`S 

«AzotPotasyum» 
3 l/he + 

AGREE`S 
«Bor» 
0,7 l/he

SOĞAN VE SARIMSAK

HAVUÇ
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Bir yıllık ve çok 
yıllık iki çenekli 

ve çimdeki 
yabani otlar
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Bir yıllık ve çok yıllık iki çenekli ve çimdeki yabani otlar

Zararlı böceklerin gözetimi. Zararlı böceklerin komplesine karşı insektisit işlemeleri

Hastalıkların gelişme dinamiği ve dağılımının hesaplanması. Fungisit işlemeleri

İlaçlama

«Adyutant L» 0,1 – 0,2 l/he

1. AGREE`S 
«Azot» 2l/he + 

AGREE`S «Fosfor» 1,5 l/he

2. 7-10 gün sonra 
AGREE`S «Azot» 3 l/he + 

AGREE`S «Fosfor» 1,5 l/he + 
AGREE`S «Aminovit» 1,5l/he

1. AGREE`S 
«AzotPotasyum» 2l/he + 

AGREE`S 
«Magnezyum» 2l/he + 

AGREE`S «Aminovit» 1,5 l/he

2. 7-10 gün sonra 
AGREE`S «AzotPotasyum» 

2 l/he + AGREE`S 
«Magnezyum» 2 l/he + 

AGREE`S «Çinko» 1,2 l/he

1. AGREE`S «Azot Potasyum» 
2l/he + AGREE`S 

«Magnezyum» 2 l/he + 
AGREE`S «Aminovit» 1,5l/he + 

AGREE`S «Bor» 0,7l/he

2. 7-10 gün sonra 
AGREE`S «Aminovit» 1,5 l/he + 
AGREE`S «Kalsiyum» 1,2 l/he + 

AGREE`S «Bor» 0,7 l/he

3. 7-10 gün sonra 
AGREE`S «Magnezyum» 

2l/he + AGREE`S 
«AzotPotasyum» 2 l/he + 

AGREE` S «Aminovit» 1,5 l/he

Hasattan 
12-15 

gün önce 
AGREE`S 

«AzotPotasyum» 
3 l/he 

+ 
AGREE`S 

«Bor» 
0,7 l/he

KIRMIZI PANCAR
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