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Şirketimiz;
2000 yılında, Türkiye/Konya ilinde kurulmuştur. O günden bu yana; Tarım 
Sektöründe, bitki besleme grupları üretimi yaparak ülkemiz geneline ve 
yurtdışında da birçok ülkeye ihracat yaparak hizmet vermekteyiz. 

Gelişen teknolojiyi ve ülkemizin toprak yapısını göz önüne alarak bir yandan 
yetiştiricimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri üretirken bir yandan da ülke ekono-
mimize katkı sağlamaktayız.

DOĞER KİMYA TARIM LTD. ŞTİ. Olarak amacımız; Öncelikle gelişen teknolojiyi 
kullanarak yerli üretimimizi artırmanın yanında Avrupa kriterlerine uygun, 
çevreci, kalıntı bırakmayan, her bölgenin toprak, bitki, iklim özelliklerine göre 
organik, organomineralli, kimyevi, aminoasitli, enzimli ve vitaminli ürünleri 
ileri teknoloji ile üretmek, bu denli içeriği yüksek spesifik ürünleri Dünya 
tarımına kazandırmaktır.
“Doğru Ürün, Doğru Zaman ve Doğru Oran” sloganı ile siz değerli yetiştiricile-
rimize bedelsiz danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
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4 WONDERFULL

WONDERFULL : İçeriğindeki %35 organik madde, 
%3 N ve %4 K2O’in yanısıra, aminoasit, çeşitli 
enzimler, GA3, NAA, BNOA, humik ve fulvik asitlerce 
zenginleştirilmiş, mükemmel bir besleme özelliği 
taşıyan biyolojik bir üründür. Wonderfull; bitkiyi 
kökten uca koruyarak büyütmektedir. pH 4,5-6,5 gibi 
düşük tutularak bitkinin organik maddeleri daha 
rahat alma ve kullanmasına imkan sağlamaktadır. 
Hızlı büyüme, fazla çiçeklenme, hastalıklara karşı 
direnç, iyi bir kök ve gövde yapısına sahip olması 
için gerekli besin maddeleri bünyesinde toplanmıştır. 
Toprağı biyolojik açıdan etkin hale getirir ve 
toprakta biyolojik etkinliği artırır. İçerdiği yüksek 
glikozit, aminoasit ve enzimler sayesinde bakteriyel 
bitki örtüsünü aktif hale getirir ve besleyicilerin 
emilimini sağlar. Enzimler; çekirdekli meyve ve 
diğer meyvelerin asit oranının azaltılmasına ve 
olgunlaşma sürecinin kısalmasına katkıda bulunur. 
Tuzlu topraklarda kullanılması, yüksek miktarda 
organik madde içermesinden dolayı özellikle tavsiye 
edilir. Transplantasyon ve fırtına sonrası veya uzun 
süren kuraklık vb gibi dönemler sonucunda bitki 
strese girdiğinde kullanılması verim açısından 
önemlidir.

Teneke Ambalaj
Ten Pack
1 lt. - 5 lt. - 7,5 lt. - 20 lt.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Toplam Organik Madde
Organik Azot
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Organik Karbon
pH

% 35
% 3
% 4
% 13
4,5-6,5

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                 (W/W)                   



 

5POLIAMINO

POLİAMİNO : İçerdiği %25 organik madde, %51 ser-
best amino asit ve %10 azot ile bitkinin gelişim 
evresinde daha güçlü bir gövde, daha fazla çiçek 
oluşumunu teşvik eden makro ve mikro elementler-
inde kullanılabilirliğini artıran, buna bağlı olarak 
dolgun, kaliteli ve fazla ürün almayı sağlayan 
POLİAMİNO; bitkinin kökten uca bütün amino asit ve 
organik madde ihtiyaçlarını karşılayabilecek özel-
likte ve dengede bulunmaktadır. Ayrıca hastalıklara 
ve değişen iklim koşullarına karşı bitkinin 
dayanıklılığını artırır. Bunların yanı sıra birlikte ver-
ilen gübrenin bitki içerisine taşıyıcı özelliği bulunur.

Plastik Kavanoz
Plastic Pot
400 gr

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Serbest Aminoasit
Organik Madde
Toplam Azot
Organik Azot
pH

% 51
% 25
% 10
% 8
3-4

GARANTİ EDİLEN ANALİZ      (W/W)                   



6 SHOWY

SHOWY: Proteinin en küçük yapı birimi basit 
aminoasitlerdir. Bu aminoasitler bitkiler de kolayca 
enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. SHOWY 
içeriğinde bulunan yüksek aminoasit miktarı ile 
Protein oluşumunu hızlandırır. Bitkiler tarafından 
sentezlenemeyen amino asitlerin eksikliğini giderir. 
Dolayısıyla bitkiler bu hazır enerjiyi büyüme ve 
gelişmede kullanır. Diğer ürünlerle kullanıldığında 
bitki bünyesine taşınmasını sağlar ve hızlandırır. 
SHOWY ayrıca yoğun içeriği sayesinde bitkiyi kökten 
uca besleyerek sürgün sayısını , köklenmeyi  ve 
büyümeyi hızlandırmanın yanında, bitkinin strese 
karşı direncini ve meyve tutumunu artırır. Üründe 
renk, irilik, parlaklık ve dolgunluk sağlar. Bitkilerin 
büyüme ve gelişme döneminde verilmesi, dinlenme 
döneminde ise verilmemesi tavsiye edilir.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Organik Madde
Organik Karbon
Organik Azot
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)
Serbest Aminoasit
Ph

% 25
% 11
% 1,5
% 6
% 7
3-5

GARANTİ EDİLEN ANALİZ              (W/W)                   

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT
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PRO WOME-

NATUREL FORTE

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Organik Madde
Orgabik Karbon
Toplam Azot
Suda çözğnğr Potasyum Oksit (K2O)
pH

% 40
% 15
% 1,5
% 5
4,2-6,2

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

NATUREL FORTE- PRO WOME: Azotlu Sıvı Organik 
Gübre olan NATUREL FORTE ve PRO WOME içerdiği 
yüksek miktardaki organik maddenin yanında N ve 
K2O ile bitkinin büyüme, gelişme, çiçek ve meyve  
verimi, bununla beraber fazla ve kaliteli ürün almak 
için gerekli olan bütün organik maddeleri bünyesinde 
toplamıştır. Toprakta ve suda bulunan kısıtlı organik 
maddeler bitkinin gelişmesi için yeterli olmamakta. 
NATUREL FORTE ve PRO WOME içeriği bu ihtiyacı 
yeterli şekilde karşılamasının yanında topraktaki 
mikroorganizma faliyetinin hızlanmasını N ve K2O 
ile desteklenmesi  fotosentezin artmasını, kuvvetli 
saçak kök oluşmasını, hastalıklara ve yatmaya 
karşı bitkinin direncini artırmasını, çiçeklenme ve 
meyve tutumunun çoğalmasını destekler. Bitkilerin 
büyüme ve gelişme dönemlerinde özellikle tavsiye 
edilir.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT

NATUREL FORTE

PRO WOME

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

% 30
% 1,5
%13
% 4
4,5-6,5

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   



8 EFFECT

EFFECT : İçerisinde bulunan yüksek miktarda makro 
ve mikro elementlerin yanı sıra, organik madde 
ve amino asitlerce zenginleştirilmiş mükemmel bir 
üründür. Bitkiyi kökten uca kadar beslemektedir. 
Suda tamamen erir ve tortu bırakmaz. Çiçeklenme 
öncesi  ve sonrası her dönemde uygulanabilir. 
Birim alandan elde edilecek ürünün kalitesini  ve 
verim açısından önemli ölçüde artışını sağlar. 
Bitkilerin hastalıklara karşı direncini, vegetatif 
büyümeyi, köklenmeyi, çiçeklenmeyi ve meyve 
tutumunu artırır. Fotosentez ve klorofil miktarını 
artırır. Ürünlerin görünümünü, renk ve aromasını, 
homojenitesinin iyileştirir.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Organik Madde
Toplam Azot
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Serbest Aminoasit
pH

% 20
% 3
% 15
% 1
% 3
% 3
% 5
% 4
4,7-6,7

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                (W/W)                   

Karton Kutu
Cardboard
1 Kg
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DOĞER HUMİX : Bünyesinde humik ve fulvik asit 
bulunduran organik sıvı gübredir. Humik asitler 
organik maddelerin ayrışmasından oluşur ve 
menşeiileri sadece bitkilerdir. Yüksek emme 
ve iyon alış verişi potansiyeline sahip humik 
asitlerin bileşimde fulvik asitte bulunur. Bunun 
sayesinde etkisi daha da çabuklaşır. Humik asitler 
toprağa verilen makro mikro besin elementlerinin 
bitkiler tarafından daha iyi bir şekilde alınmasını 
sağlayan ve maliyeti düşüren maddelerdir. Toprakta 
pH’yı düzenler ve toprak mikroorganizmalarının 
çoğalmasını sağlar. Tohumların kısa sürede 
çimlenmesini sağlar. DOĞER HUMİX , bitkilerin 
kök gelişimini teşvik ederek daha sağlıklı daha 
güçlü bitki oluşumunu temin eder. Depoda uzun 
süre muhafazasını sağlar. Hafif topraklarda suyun 
tutulmasını sağlar. Su ve havanın toprağın içinde 
daha iyi dolaşımını sağlar.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

DOĞER HUMİX

Toplam Organik Madde
Toplam Humik Asit+Fulvik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Kullanılan Hammadde
pH

% 20
% 12
% 4
Leonardit
10,5-12,5

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   



10 PLUS FULVİK

PLUS FULVİK: içeriğindeki yüksek Humik ve Fulvik 
asitler sayesinde ağır bünyeli toprakların su 
geçirgenliğini artırır. Toprakta bakteriyel faaliyeti 
hızlandırır, mikro organizma sayısını artırarak 
bitki gelişimi yönünden toprağın biyolojik yapısını 
düzenler. Besin maddelerinin bitkiler tarafından 
kolay alınabilir formda tutulmasını sağlar. 
Toprakta fosfor yarayışlılığını arttırmaktadır. Besin 
maddelerinin topraktan kaybını engeller. Bitkilerin 
kök gelişimini teşvik ederek daha sağlıklı ve daha 
güçlü bitki oluşumunu, bitki hücre duvarlarının 
kalınlaşmasını, hastalıklara karşı dayanıklılığını ve 
buna bağlı olarak ürünün depo ömrünü uzatır.  Ph 
yı düzenleyerek mikroorganizmaların çoğalmasını  
ve topraktaki elementlerin bitkiler tarafından daha 
hızlı kullanılmasını sağlar. Toprak yapısını düzenler, 
toprağın hava almasını ve su tutma kapasitesini 
artırır.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)
Kullanılan Hammadde
Ph

% 25
% 21
% 4
Leonardit
10,2-12,2

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT
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Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT

GREEN FORTE

GREEN FORTE: Yüksek miktarda organik madde, 
azot, potasyum bulunduran bir üründür. Organik 
maddeden dolayı toprakta mikroorganizma 
faaliyetlerini hızlandırır. Dolayısıyla kuvvetli saçak 
kök oluşumunu sağlar. Toprak pH’ını düzenleyerek 
besin maddesi alımını kolaylaştırır. Yüksek 
miktardaki azottan dolayı vejetatif aksamını artırır. 
Bitkilerin daha hızlı büyümesini, başakta tane 
sayısını ve kalitesini, sitrese karşı direncini artırır.
Bitkilerde gelişme ve büyüme döneminde tavsiye 
edilir, dinlenme ve olgunlaşma döneminde tavsiye 
edilmez.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Suda çözünür Potasyum Oksit (K20)
Maksimum Klor 
Ph

% 30
% 12
% 4
% 0,1
4,5-6,5

GARANTİ EDİLEN ANALİZ              (W/W)                   
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DOĞER TONİK: Bir Bitki Gelişim Düzenleyicisi 
dir. Tüm bitkilerde hızlı ve eşit çimlenme çabuk 
köklenme, kuvvetli ve çabuk gelişim, daha iyi 
ve kaliteli ürün sağlamak için tohumdan hasada 
kadar bitkinin yaşamı boyunca kullanılabilen 
bir geliştiricidir.DOĞER TONİK içerdiği sodium 
nitrophenolate ler ve nitroguaiacolate ile bitkileri  
olumsuz büyüme koşullarına karşı korur. Bitkileri 
biyokimyasal ve fizyolojik kaynaklarını faaliyete 
geçiren bir sitmulant(uyarıcı) dır.

Şişe 
Bottle
1LT - 250 cc

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

2 gr / lt sodium ortho nitrophenolate
3 gr/ lt. sodium para nitrophenolate 
1 gr / lt sodium penta nitroguaiacolate

ETKEN MADDE

DOĞER TONİK
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TREND-POTION-

GOLD DUST

TREND-GOLD DUST- POTION : Bazı elementler bitki 
bünyesinde az miktarda bulunurlar. Bitki gelişimde 
mutlak gerekli olan bu elementleri, dengeli olarak 
bünyesinde bulunduran ürünlerimiz, tamamı suda 
çözünür formda %1.5 B, % 1 Cu, % 5 Fe, %4 Mn, % 
0.05 Mo ve %6 Zn ihtiva eder. Mikro elementlerde 
makro elementler kadar önem arz eder. Hangi besin 
elementi olursa olsun yeterli miktarda bulunmadığı 
takdirde, bitkinin normal büyümesi ve hayat evresini 
tamamlaması mümkün değildir. TREND-GOLD 
DUST- POTION, bitkilerin ihtiyaç duyduğu bütün iz 
elementlerini bünyesinde toplamıştır. Hastalıklara 
karşı direnci, çiçeklenmeyi, ürün dolgunluğunu, 
verimi ve homojenliği artırır

Karton Kutu
Cardboard
1 Kg

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
LPCA ile şelatlanmıştır

% 1,5
% 1
% 5
% 4
% 0,05
% 6

GARANTİ EDİLEN ANALİZ           (W/W)                   
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SÜPER MN: Mangan noksanlığı öncelikle genç 
yapraklarda kendini gösterir ve buda bitki 
gelişimini olumsuz yönde etkiler. Kloroplast bozulur 
ve yaprak ayasında sarı lekeler gözlemlenir. Süper 
Mn, bu eksikliği gidermek için formüle edilmiştir.
Yüksek Mangan içeriğinden dolayı Meyvelerde renk, 
tat ve kaliteli görünüş sağlar. Bitkinin bağışıklık 
sistemini geliştirerek hastalıklara karşı direncini 
artırır. Klorofil oluşumuna yardım eder. İçeriğindeki 
bitki gelişim düzenleyicileri sayesinde kök gelişimi, 
meyve oluşumu, karbonhidratların sentezlenmesini 
sağlarken çiçeklenmeyi teşvik eder. İçeriğindeki 
enzimler ve aminoasitler sayesinde iz elementlerin 
hızlı ve kolay alınımını sağlar. Mangan bitkilerde 
mobil (hareketli) olmadığı için özellikle yapraktan 
uygulama tavsiye edilir.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Suda çözünür Bor (B)
Suda çözünür Bakır (Cu)
Suda çözünür Demir (Fe)
Suda çözünür Mangan (Mn)
Suda çözünür Çinko (Zn)

% 2
% 1
% 2
% 12
% 6

GARANTİ EDİLEN ANALİZ              (W/W)                   

Karton Kutu
Cardboard
1 Kg
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DOĞER ESFER K: %3 N, %15 K2O, %8 Fe in yanı 
sıra Yosun Özü ve Amino Asitlerle desteklenmesi 
DOĞER ESFER-K’yı kimyevi ve organik elementlerin 
mükemmel karışımı haline getirmiştir. Demir 
eksikliğinin ortadan kaldırılmasında da Azot ve 
Potasyumla dengelenmiştir. Özellikle kireçli ve yüksek 
pH’lı topraklarda demir kullanımı bitkinin türüne 
göre zorlaşmaktadır. DOĞER ESFER-K içeriğindeki 
% 8’lik demirin %3,7 si EDDHA şelatlanmış olması 
toprak pH’sı ne olursa olsun Demir molekülünün 
absorbsiyonunu mümkün kılmaktadır. DOĞER 
ESFER-K uygun dozda ve yapraktan kullanıldığında 
demir arazlarını (yapraktaki sararma, küçük ve zayıf 
yaprak) hızla gidermekte, N ve K ile de bitkinin 
gelişmesini ve verimliliğin artmasını sağlamaktadır. 
Ayrıca EDDHA şelatı, demirin kullanım etkinliğini 
artırmaktadır.

Karton Kutu
Cardboard
1 Kg

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Demir (Fe)

% 3
% 15
% 8

GARANTİ EDİLEN ANALİZ              (W/W)                   



16 POWER Zn 15

POWER Zn 15 : Tamamı suda çözünür %15 Zn içerikli 
toz gübre. Çinko noksanlığı bitkilerin hepsinde 
yeşil aksamını koruyan yaprak damarları arasında 
bir sararma ile görülür. Yaprakların sararması 
yanında alacalı olması ve rozet oluşturması 
çinko noksanlığının belirtisidir. Meyve ağaçlarında 
yaprak oluşumu olumsuz etkilenir. POWER Zn 15 
uygun dozda yapraktan uygulanarak bu noksanlık 
giderilerek bitkinin normal gelişim ve büyüme 
evresi sağlanmış olur.

Karton Kutu
Cardboard
1 Kg

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Suda Çözünür Çinko (Zn)
LPCA ile şelatlanmıştır

% 15
GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   
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GOLD P-B-Zn: İçerisinde bulunan azot ve yoğun 
fosfordan dolayı kök gelişiminde, sapların 
uzamasında ve bitkinin olgunlaşmasında çok 
etkilidir. Fotosentez ve genetik özellikleri belirleyen 
DNA oluşumunu olumlu yönde etkiler. Çiçeklenmeyi 
ve döllenmeyi teşvik eder. Meyvelerde renk ve 
parlaklık sağlar. Bor ve Çinkodan dolayı yaprakların 
kolay kırılganlığını ortadan kaldırır. Gelişim ve 
büyüme hızını artırır. Bor eksikliğinin giderilmesi 
ile diğer besin elementlerinin alımı hızlanmış olur.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Toplam Azot (N)
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda çözünür Bor (B)
Suda çözünür Çinko (Zn)

% 5
% 25
% 0,5
% 3

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

GOLD P-B-Zn
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GOLD Cal-Bor: Organik maddeler ve enzimlerle 
zenginleştirilmiş %8 N, %14 CaO. %1 B ile 
karıştırılmış GOLD Cal-Bor; içerdiği bor ile azot 
ve kalsiyum etkinliğini artırır. Çünkü kalsiyum 
immobildir. Bor  ve azot sayesinde bitki bünyesine 
alınmasını ve kullanım etkinliğini artırır. Kalsiyum 
ve bor büyümeyi sağlam yapı oluşumunu meristem 
dokunun gelişmesini sağlar. GOLD Cal-Bor uygun 
dozda kullanıldığında bitkinin hızlı gelişmesine 
yaprakların daha yeşil ve büyük olmasına sağlam 
bir yapı oluşmasına buda fotosentezi artırarak 
çiçeklenme ve ürünün doğrudan artmasına etki 
etmektedir. Ürünlerin raf ömrünü uzatır.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT 

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Toplam Azot (N)
Suda çözünür KalsiyumOksit (CaO)
Suda çözünür Bor (B)

% 8
% 14
% 1

GARANTİ EDİLEN ANALİZ              (W/W)                   

GOLD Cal-Bor
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GOLD Mo-B: %3 N, %15 P2O5, %10 B, %2 Mo içermektedir. 
Bitki için gerekli besin maddeleri arasında toprakta 
en düşük miktarda bulunan Molibdendir. Molibden 
noksanlığı; nitrat asimilasyonunu engellediği 
için azot noksanlığı simptomlarına benzer. Bor 
noksanlığı ise bitkilerde büyüme noktalarına zarar 
verdiği için büyüme çok yavaş olur. Yapraklar ve 
dallar kolay kırılan bir yapı alır, aşırı derecedeki 
yetersizlikte bu noktalar ölür ve büyüme tamamen 
durur. GOLD Mo-B bu elemetleri dengeli şekilde 
bulundurduğu gibi içerdiği N, P2O5 ile Mo ve B 
nin kullanım etkinliğini artırarak bitkini gelişim ve 
büyümesini, sağlam bir yapı kazanmasını sağlar.
 

Kavanoz/Pot
Şişe / Bottle
500 Gr

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Toplam Azot (N)
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda çözünür Bor (B)
Suda çözünür Molibden (Mo)

% 3
% 15
% 10
% 2

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                  (W/W)                   

GOLD Mo-B
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GOLD B-15: Birçok bitki hastalıklarının gerçekte bor 
noksanlığından ileri geldiği tespit edilmiştir. Bor 
eksikliği öncelikle bitkilerin büyüme noktalarına zarar 
verdiği için büyüme çok yavaşlar. Yaprak ve dallar 
kolay kırılgan, gevrek bir yapı alır. Çiçek ve meyve 
oluşumu engellenir. Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve 
koyu mavi-yeşil bir renk alır. Ayrıca bor eksikliğinin 
giderilmemesi diğer bitki besin elementlerinin de 
kullanım etkinliğini düşürür. GOLD B-15 içerdiği 
%15 Bor ile bu eksikliği ortadan kaldırmak, bitkinin 
diğer makro ve mikro elementlerinde kullanma 
kapasitesini artırmak, bitkinin gerekli büyüme ve 
verimini sağlamak için yeterlidir. Ayrıca depo köklü 
bitkilerde şeker oranını arttırmada oldukça etkilidir.

Kavanoz/Pot
Şişe / Bottle
500 Gr

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Suda çözünür Bor (B) % 15
GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

GOLD B-15
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EXTRA PLUS

CAL-BOR

EXTRA PLUS CAL BOR: Kalsiyum bitki hücre duvarının 
yapıtaşıdır. Bitki hücre duvarlarını kalsiyumdan 
dolayı bölünmesine ve uzamasına yardımcı olur. 
Hücre duvarının dayanıklılığının artmasından dolayı 
meyvede raf ömrünü uzatır. Eksikliği Azot alınımını 
engeller, kök sistemi zayıflar ve büyüme yavaşlar 
veya tamamen durur. Meyveler yumuşar. Bu 
olumsuzlukları gidermesinin yanında İçeriğindeki 
bor ile büyümeyi ve döllenmeyi artırır, meyve 
oluşumunu hızlandırır. Kalsiyum ayrıca topraktaki 
diğer besin maddelerinin etkinliğini ve kullanımını 
artırır.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda çözünür Bor (B)

% 13
% 0,17

GARANTİ EDİLEN ANALİZ              (W/W)                   

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT
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DOĞFOL 15.0.0 

A.T.S

DOĞFOL: ATS (Amonyum TiyoSülfat) Tuz Çözücü. 
İçeriğinde %15 N, %60 SO3 bulunduran DOĞFOL 
Amonyum Tiyosülfat’lı sıvı gübre olup, amonyum 
azotu bitkilerin beslenmesinde son derece önemli 
yeri olan hızlı bir azot formudur. Özellikle soğuk 
geçen kış devresinde içerdiği amonyak azotu 
sayesinde ağacı hareketli tutar ve kökten verilen 
besin elementlerinin çözünerek alınmasını sağlar. 
Sıvı gübreler içerisinde en çok kükürt içeren 
gübre olup, bitkinin gelişmesini ve büyümesini 
hızlandırmaktadır. Bitkinin klorofil içeriğini artırarak 
fotosentezi mükemmelleştirir. DOĞFOL topraktaki 
tuzluluğu azaltır ve mikro elementlerin alımını 
artırır.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Toplam Azot (N) % 15
GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   



 

23

FERRO MC : Demir noksanlığında bitkilerin 
yapraklarında yaygın bir sararma (kloroz) görülür. 
Bu sararmadan genç yapraklar daha çok etkilenir. 
Demir noksanlığının en belirgin özelliği damarların 
yeşil, yaprağın diğer kısımlarının sarı kalmasıdır. 
Buda direk olarak bitkinin gelişme ve büyümesini, 
doğal olarak da ürün verimini düşürecektir. FERRO 
MC içerdiği %6 Demir Esaslı Gübre Çözeltisi bu 
sararmayı engelleyerek fotosentezi hızlandırır 
sağlıklı yaprak ve bitki gelişimini sağlar. FERRO MC 
topraktan verilebileceği gibi yapraktan uygulamada 
daha hızlı ve etkili olur.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

FERRO MC

Suda Çözünür Demir (Fe)
GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

% 6
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ZINC MC : Çinko noksanlığı bitkilerin hepsinde , 
yeşil aksamını koruyan yaprak damarları arasında 
bir sararma ile görülür. Yaprakların sararması 
yanında alacalı olması ve rozet oluşturması 
çinko noksanlığının belirtisidir. Çinko da bitkiler 
için elzem elementlerden biridir. Klorofil oluşumu, 
Karbonhidratların ve şekerin taşınması ve hormonal 
faaliyetler için gereklidir. ZINC MC %6 uygun dozda 
topraktan verilebileceği gibi yapraktan uygulamada 
bu noksanlık daha hızlı giderilir.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

ZINC MC

Suda Çözünür Çinko (Zn) % 6
GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   
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COPPER MC : %6 Bakır Sülfat Çözeltisi içeren 
COPPER MC ; bitkilerde immobil(hareketsiz) olan 
bakırı organik maddeler bağlamakta ve bu nedenle 
de bakırın noksanlık belirtileri önce bitkinin genç 
organlarında görülmektedir. Tahıl ve benzeri bitkilerde 
bakır noksanlığı ‘ sarı uç’ olarak tanımlanan yaprak 
ucunun sararmasıyla dikkat çeker. COPPER MC 6 
bu oluşumu engeller ve bitkinin bakır ihtiyacını 
karşılar. Bakır noksanlığının görülmesi halinde 
COPPER MC %6 çözeltisinin yapraktan verilmesiyle 
olumlu sonuçlar alınır.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Suda Çözünür Bakır (Cu)
GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

% 6

COPPER MC
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CAL-UP NCa 29 Kalsiyum Nitrat Çözeltisi; bitkiler 
için mutlak gerekli ana besin elementlerinden 
Nitrat Azotu ve Kalsiyum içerir. Kalsiyum bitki 
hücre duvarının yapıtaşıdır. Türkiye topraklarında 
yeterli oranda kalsiyum bulunsa da kullanılabilir 
kalsiyumca fakirdir. Ayrıca immobil (hareketsiz) 
olduğu için bitki bünyesinde taşınması çok zayıftır. 
Bu yüzden bitkilerin Kalsiyum lu gübrelere ihtiyacı 
vardır. Bitkiler kalsiyum olmadan büyüyemezler.  
Kalsiyum çiçek oluşumunda oldukça etkilidir. Uç 
tomurcukların yeterli oluşmasını ve buda ürünün 
fazla ve dolgun olmasını sağlar. Kalsiyum özellikle 
Toprakta kil mineralleri tarafından tutulan diğer 
besin maddelerinin yarayışlı hale gelmesini sağlar 
ve toprağı da ıslah edici özelliği vardır. Kalsiyum 
yetersizliği azot alımını engeller ve noksanlığı 
öncelikle genç yapraklarda görülür. CAL-UP NCa 29, 
hem Azot hem de Kalsiyum noksanlığını gidermek 
için dengelenmiş şekilde size sunulmaktadır.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N)
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)

% 8
% 8
% 12

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

CAL UP NCa 29
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MOONSTAR : Damla sulama sistemlerindeki kireç 
oluşumunu giderir. Toprağın ve suyun pH ını 
düşürür. Toprakta kompleks yapıda bulunan besin 
elementlerini ayrıştırarak bitki tarafından alımını 
hızlandırır. Toprağın fiziksel kimyasal yapısını 
düzenler. Çiçeklenmeyi ve döllenmeyi teşvik eder. 
MOONSTAR bitkinin kök bölgesini hacimsel olarak 
genişleterek güçlü bir kök sistemi oluşturur. Üründe 
kalite ve verimi artırır. Üründe erken olgunlaşmayı 
sağlar. Meyvelerde renk ve parlaklık sağlar. Bitkileri 
olumsuz hava şartlarına karşı mukavemetini artırır.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Suda Çözünür H3PO4

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   
% 40

MOON STAR
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POTASYUM-K : Potasyum bitkilerde hayati öneme 
sahip metabolik, fizyolojik ve biyokimyasal 
işlevlerde rol oynar. Bu işlevi bitkinin ürün 
miktarını ve kalitesini artırır. Potasyum bitkilerin 
hücre duvarlarını  kalınlaştırarak kök gelişimini, 
büyümesini, yatmasını, soğuğa, kuraklığa ve 
hastalıklara karşı direncini, ürün miktarını artırır. 
Meyvelerde renk, irilik, dolgunluk, parlaklık sağlar. 
Meyvelerin dayanıklılığını artırarak raf ömrünü uzatır. 
Azot kullanım etkinliğini artırır. Azot ise aynı şekilde 
bitkiler için önemi çok büyüktür. Büyümesi gelişmesi 
yaprak rengi, sürgün sayısının artması,kök ve dal 
gelişiminin güçlenmesini, olgunlaşma süresinin 
kısalmasını sağlar. POTASYUM-K bu eksiklikleri 
karşılamakta ve bitkinin ihtiyacı olan azot formu ve 
potasyumu dengede tutmaktadır. Bitkilerin gelişme 
ve olgunlaşma döneminde tavsiye edilir. 

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Toplam Azot (N)
Üre Azotu CO(NH2)2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

% 3
% 3
% 30

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

POTASYUM-K
(3-0-30)
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Yayıcı Yapıştırıcı 
Ph Düşürücü
Kireç Giderici

DOWNWET - LORDWET: Yayıcı yapıştırıcı özelliğinin 
yanında toprağın pH’sını düşürücü ve kireç 
giderici özelliği de vardır. Kireçli topraklarda uygun 
oranlarda kullanıldığı takdirde bitkinin bünyesine 
alamadığı besin elementlerini alınabilir forma 
dönüştürür. Bir ton sulama suyuna 1 adet 500 cc 
DOWNWET-LORDWET uygulandığı takdirde pH yı 
iki birim indirerek suyun kalitesini artırır. Bunun 
yanı sıra uygulanacak çeşitli koruma ürünlerinin 
ve bitki besleme gruplarının, suyun uygun pH da 
olmasından dolayı etkinliğini artırır.

Şişe
Bottle
500 cc

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

DOWN WET - 
LORD WET
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ACIDE

COMPLEX %60

ACIDE COMPLEX %60: Hidrojen Peroksit (H2O2) % 
7, Sülfürik Asit (H2SO4)% 4, Fosforik Asit (H3PO4)% 
4, Nitrik Asit (HNO3)% 16, Fenolik Asit % 8, Organik 
Asitler % 21 karışımı ile yağmurlama ve damla
sulama sistemlerindeki kireç oluşumunu giderir. 
Toprağın ve suyun pH ını düşürür. Toprakta kompleks 
yapıda bulunan besin elementlerini ayrıştırarak 
bitki tarafından alımını hızlandırır. Toprağın fiziksel 
kimyasal yapısını düzenler. Elementlerin bitki 
bünyesine alımına yardım eder ve bitki bünyesinde 
iletim hızını artırır. Çiçeklenmeyi ve döllenmeyi 
teşvik eder. ACIDE COMPLEX bitkinin kök bölgesini 
hacimsel olarak genişleterek güçlü bir kök sistemi 
oluşturur. Üründe kalite ve verimi artırır. Üründe 
erken olgunlaşmayı sağlar. Meyvelerde renk ve 
parlaklık sağlar. Bitkileri olumsuz hava şartlarına 
karşı mukavemetini artırır.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Fenolik Asit
Fosforik Asit (H3PO4)
Hidrojen Peroksit (H2O2)
Nitrik Asit (HNO3)
Organik Asitler
Sülfürik Asit (H2SO4)

% 8
% 4
% 7
% 16
% 21
% 4

GARANTİ EDİLEN ANALİZ           (W/W)                   
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MİX & MİX : Organik maddelerle zenginleştirilmiş 
%2 Fe ve %2 Zn içeren mikro bitki besin maddeleri 
karışımıdır. Demir noksanlığı bitkilerin yapraklarında 
yaygın bir sararmaya, Çinko noksanlığı ise bitkilerin 
hepsinde yeşil aksamı koruyan damarlar arasında 
bir sararma ile görülür. Yaprakların sararması 
yanında alacalı olması ve rozet oluşturması çinko 
noksanlığının belirtisidir. MİX & MİX bitkilerde çinko 
ve demir eksikliğinin giderilmesini, içeriğindeki 
yoğun organik maddeler ile gelişim ve verimin 
artmasını destekler.

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

MIX & MIX

Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Çinko  (Zn)

% 2
% 2

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   
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NİTROSOL: İçeriğinde bulunan nitrat azotundan dolayı 
besleme görevi bulunmaktadır. Esas amacı özellikle 
damla sulama sisteminde oluşan tıkanmaları 
gidermektir. Kireçleri çözüp, sulama suyundan pH 
düşürerek kullanılan ilaç ve besleme ürünlerinin 
etkinliğini artırmaktadır. Toprakta kompleks yapıda 
bulunan besin elementlerini ayrıştırarak bitki 
tarafından alımını hızlandırır. Bitkinin kök bölgesini 
hacimsel olarak genişleterek güçlü bir kök sistemi 
oluşturur, çiçeklenmeyi teşvik eder.. Üründe kalite 
ve verimi artırır. Üründe erken olgunlaşmayı sağlar. 
Meyvelerde renk ve parlaklık sağlar.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Nitrik Asit (HNO3)

% 8
% 4
% 4
%20

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

Plastik Bidon 
Plastic Drum
Şişe / Bottle
1LT-5LT-20LT
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SPEED UP 18-18-18+ ME : Makro ve mikro besinli Azot 
Fosfor ve Potasyum miktarı dengelenmiş kristalize 
gübredir. Damlama ve yağmurlama(yapraktan 
uygulama) sulama gübresidir. Makro elementlerle 
birlikte bitkilerin ihtiyaç duyduğu mikro elementleri 
de ihtiva eder. Böylelikle bitkiyi tek yönlü NPK ile 
gübrelenmek zorunda bırakmaz. Mikro elementler 
içeriği de, bitkilerin ihtiyacını karşılayacak orandadır. 
Danelerin ve meyvelerin gelişimini, dolgunluğunu, 
kalitesini artırır.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Karton Kutu
Cardboard
Poşet / Nylon bag
1kg-5kg-25kg

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 18
% 18
% 18
% 0,05
% 0,05
% 0,04
% 0,001
% 0,05

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

SPEED UP
18-18-18+ME
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Karton Kutu
Cardboard
Poşet / Nylon bag
1kg-5kg-25kg

SPEED UP 15-30-15+ ME : Makro ve mikro besinli 
damlama ve yağmurlama sulama gübresidir. Gelişim 
döneminde fosfor ihtiyacını karşılanması açısından 
kullanılır. Fosfor kök gelişimi, sapların uzamasını 
ve bitkinin olgunlaşmasında temel makro besin 
elementini oluşturduğundan bu gübrelerde denge bu 
esasa göre ayarlanmıştır. Ayrıca bitkinin gereksinim 
duyduğu enerjiyi yüksek fosfor sayesinde ortadan 
kaldırır. Neticede fotosentez, kök gelişimi, bitkide 
genetik özelikleri belirleyen DNA oluşumunu ve 
olgunluk dönemine olumlu etkiler yapar. Meyve 
kalitesini artırır. Hasat zamanını kısaltır.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

SPEED UP
15-30-15+ME

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 15
% 30
% 15
% 0,05
% 0,05
% 0,04
% 0,001
% 0,05

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   
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Makro ve mikro besinli damlama ve yağmurlama 
sulama gübresidir. Bitkilerin en fazla potasyum 
ihtiyacı olan dönemlerde hızla gereksinimini 
karşılamak amacıyla dengelenmiştir. Nişasta 
depo eden bitkilerde potasyum ihtiyacını giderir. 
Fotosentez cereyanını artırır. Bitkinin yatmaya, 
soğuğa ve hastalıklara karşı direncini artırır. Ürünün 
kalitesini artırır, kök gelişimini olumlu etkiler. 
Potasyum oranının yüksek oluşu sebebiyle bitkinin 
olgunluk dönemini kısaltır. Hızlı bir gelişim sağlar. 
Yüksek potasyum desteği ile dengelenen SPEED UP, 
ürünlerin daha iri, dolgun ve parlak olmasını sağlar.

Karton Kutu
Cardboard
Poşet / Nylon bag
1kg-5kg-25kg

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ/PACKING VARIATION

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 7
% 7
% 40
% 0,05
% 0,05
% 0,04
% 0,001
% 0,05

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

SPEED UP 16-8-24+ME

SPEED UP 7-7-40+ME

SPEED UP
7-7-40+ME -

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 16
% 8
% 24
% 0,05
% 0,05
% 0,04
% 0,001
% 0,05

GARANTİ EDİLEN ANALİZ                      (W/W)                   

SPEED UP
16-8-24+ME
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