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BİTKİ BESLEME
UYGULAMASI



1. UYGULAMA
YAPRAK OLUŞTUĞUNDA
ÇİÇEKLENMEDEN ÖNCE 
• Süper 7 :  1 Ton /  250 ml.  (Yayıcı Yapıştırıcı)

• Plant Star :  1 Ton  / 2 Lt.       (Fosfor)

• Manni  - Plex Zn :  1 Ton  / 2 Lt.       (Çinko)

• Manni – Plex B :  1 Ton /  2 Lt.       (Bor)

2. UYGULAMA

TAM ÇİÇEKLENDİĞİN DE

• Süper 7 :  1 Ton  /  250 ml.  (Yayıcı Yapıştırıcı)

• Biomaster :  1 Ton  /  2 Lt.       (Demir)

3. UYGULAMA

ÇİÇEKLENME BİTTİĞİN DE

• Süper 7 :  1 Ton /  250 ml.  (Yayıcı Yapıştırıcı)

• Brandt’s Way 20.20.20 :  1 Ton /  2 Lt.       (Fosfor / Potasyum)
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6. UYGULAMA

RENKLENMEYE BAŞLADIĞINDA

• Süper  7 :  1 Ton / 250 ml. (Yayıcı Yapıştırıcı)

• Biomaster :  1 Ton /  2 Lt. (Demir)

• Manni – Plex Ca  :  1 Ton /  2 Lt. (Kalsiyum)

4. UYGULAMA

YARI BÜYÜKLÜĞE GELDİĞİNDE

• Süper 7 :  1 Ton  /  250 ml. (Yayıcı Yapıştırıcı)

• Brandt’s Way 10.0.30 :  1 Ton /  2 Lt. (Potasyum)

• Green Miracle :  1 Ton /  2 Lt. (Güneş Yanığı)

5. UYGULAMA

TAM BÜYÜKLÜKTE
• Süper 7 :  1 Ton  / 250 ml. (Yayıcı Yapıştırıcı)

• Agrasol ZMBF :  1 Ton /  2 Lt. (Demir - Mangan - Çinko)

• Manni – Plex Ca :  1 Ton /  2 Lt. (Kalsiyum)

• Manni – Plex K :  1 Ton /  2 Lt. (Potasyum)

• Green Miracle :  1 Ton /  2 Lt. (Güneş Yanığı)
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Brandt Super 7

Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Tankın 1/2'sini 
su ile doldurunuz ve karıştırmaya başlayanız. İhtiyaç 
oranında Brandt Super 7 ilave edip karıştırmaya devam 
ediniz. Kullanılacak kimyasalları etiket tarifine göre yada 
genel kullanım sırasına göre su ilave ederek ekleyiniz ve 
karıştırmaya devam ediniz. Eğer karıştırmaya ara verilir ise 
kullanıma başlamadan önce tekrar karıştırıyıcı çalıştırınız. 
Uygulanacak ürün miktarı suyun sertliği, uygulama ekipmanı, 
püskürtücü ayarı, bitki habitusu (yaprak alanı) durumuna göre 
değişebilir. Pestisitlerin ve uygulaması beraber yapılacak 
kimyasalların etiket bilgilerine uyunuz. Yapılacak ilaç 
karışımlarında önce kavanoz testi yapılması tavsiye edilir. 
Geniş alanlarda kullanmadan önce küçük bir test alanında 
gözlemlenmesi tavsiye edilir.

Besin elementlerinin absorbsiyon penetrasyonu ve
taşınımını arttırır.

pH'yı dengeler, çökelmeleri engeller.

Organik asit tamponlama sistemi kullanılır.

Wax penetrasyonu için lesitin içerir.

Çok özellikli adjuvant, yayıcı penetrant.

Tank karışımlarında köpürmeler engellenir, düzenli 
kullanım ile tankların temiz kalması sağlanır.

 100 It suda
Orta dereceli alkali sularda 30-60 ml
Yüksek alkali sularda 60-125 ml

Özellikler Karışabilirlik

•

•

•

•

•

•

Kullanım Şekli

Ambalaj Tipleri: 250 ml, 500 ml

Garanti Edilen İçerik w/w

Alkol etoksilat, Lesitin ve Propiyonik asit % 82.5

Diğer maddeler % 17.5

Toplam % 100

Brandt Super 7, Lesitin ve Propiyonik asitleri içeren,
non iyonik ve köpürmeyi engelleyen bir ürün olup
pestisit ve bitki besleme ürünlerinin aktivesini ve etkisini 
arttıran bir adjuvanttır. İlaçlama solisyonunun yüzey 
gerilimini düşürerek iyi bir kaplama sağlamaya olanak 
verir ve penetrasyonu arttırır. İlaçma suyunu pH'sını 
düşürür ve düşük pH'ya hassas ilaçların alkali hidrolizi
ile bozulma riskini azaltır. Püskürtülen çözeltinin rüzgar
ile hedeften uzaklaşmasının engellemesine yardımcı olur.
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Plant Star 7-31-4
EC FERTILIZER

Bitkilerde NPK besin maddesi eksikliklerini gidermek amacıyla 
kullanılır. Genel olarak, noksanlık ve vejetasyon durumlarına 
göre sebzelerde, tarla bitkilerinde 200-300ml/da, meyvelerde 
200-300ml / 100l su dozunda kullanılır. Tüm bitkilerde 
gelişmenin erken dönemlerinde, fideliklerden şaşırtmalardan 
sonra özellikle can suyuyla birlikte, çiçeklenmeden önce ve 
sonra ihtiyaca göre kullanılması önerilmektedir. Alınacak 
sonuçlar ve verim iklim, toprak, bitki vb. faktörlerden etkile-
neceği için en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak 
analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre 
gübreleme yapılması önerilmektedir.

Çiçeklenme döneminde yapılan ilaçlama ve gübrelemenin 
bitkiye zarar verme olasılığı dikkate alınmalıdır. Pestisitlerin 
çoğu ile karışabilir fakat karışımlar yapılmadan test yapılması 
önerilmektedir. Daha fazla bilgi için DORADO NATURAL 
firmasına başvurunuz.

Plant Star 7-31-4, gece gündüz sıcaklık farklarından 
oluşan strese ve birçok stres etmenlerine karşı 
direnci arttırır, stres etmenleri geçince bitkinin 
hızla büyümeye devam etmesini sağlar.

Plant Star 7-31-4, bitkilerdeki fosfor noksanlığının 
hızla giderilmesini sağlar.

Plant Star 7-31-4, fark edilir bir verim ve kalite artışı 
sağladığı gibi erkencilik getirmesiyle pazar 
değerini de artırır.

Plant Star 7-31-4, bitkisel faaliyetleri arttırarak 
köklenmeyi, çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu 
arttırır.

Plant Star 7-31-4, bitkilerin aynı anda döllenip 
meyve tutmasını, standart meyve iriliği ve renk 
oluşmasını sağlar.

Plant Star 7-31-4, fideliklerde çimlenmeyi ve 
gelişmeyi arttırır, şaşırtmadan hemen sonra bitkilerin 
sendelemeden hızla gelişimlerine devam etmesini 
sağlar.

•

•

•

•

•

•
Karışabilirlik

Kullanım Dozu ve Dönemi

Özellikler

Ambalaj Tipleri: 1 l, 4 l, 10 l
Depolama Sıcaklığı: 0-45°C

Garanti Edilen İçerik w/w

Toplam Azot (N) %7

Amonyum Azotu (N) %7

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) %31

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) %4

Yoğunluk:   1,3
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Biamaster
EC FERTILIZER

Biamaster, meyve, bağ ve ağaçlarda 100-300 ml/100 It su, 
tarla bitkileri, sebzeler ve endüstiri bitkilerinde 100-300
ml/da, dozunda yapraktan önerilir. Damlamadan yapılacak 
uygulamalarda 500 cc/da dozunda önerilir. İhtiyaç halinde
uygulama 2-3 kez tekrarlanabilir. Alınacak sonuçlar iklim, 
toprak, bitki vb. faktörlerden etkileneceği için en iyi sonuca 
ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve 
elde edilen sonuçlara göre gübreleme yapılması önerilmek-
tedir.

Çiçeklenme döneminde yapılan ilaçlama ve gübrelemenin 
bitkiye zarar verme olasılığı dikkate alınmalıdır. Tankın 
1/3' ünü su ile doldurunuz. ilave edilecek farklı kimyasal 
madde varsa ekleyiniz. Suyu tamamlayıp, belirlenen 
miktarda BIAMASTER'ı ekleyip iyice karıştırınız. Yağlar hariç 
diğer tarımsal ilaçların birçoğu ile karışabilir. Karışım 
hazırlamadan önce kavanoz testi yapılması önerilmektedir. 
Daha fazla bilgi için DORADO NATURAL firmasına danışınız.

Biamaster, bitkilerde stres etmenlerine karşı direnci 
arttırır, stres etmenleri geçince bitkinin hızla büyü- 
meye devam etmesini sağlar, su tüketiminin düzen-
lenmesinde rol oynar.

Biamaster, erkencilik, kalite ve verim ile ekonomik 
değeri arttırır.

Biamaster, şaşırtmadan sonra uygulandığında çok 
hızlı ve iyi dallanma ve güçlü bir köklenme yaratır.

Biamaster,         mikro          besin          elementlerinin
noksanlıklarının   görüldüğü  anlarda  veya  program
destek amaçlı olarak uygulanan ve gelişmeyi stimule  
eden çok iyi bir yaprak gübresidir.

Biamaster, fideliklerde çimlenmeyi ve gelişmeyi 
arttırır, şaşırtmadan hemen sonra bitkilerin sendele-
meden hızlı gelişimlerine devam etmesini sağlar.

Biamaster, tüm bitkilerde gelişmenin erken dönem-
lerinde, fidelikten şaşırtmalarda, stres durumlarında, 
çiçeklenmeden önce ve sonra kullanılır.

Polen oluşumunu ve meyve tutumunu arttıran stres
koşullarında direnç sağlayan şeker üretimini 
düzenleyen kök ve sürgün gelişimini arttıran, homo-
jen meyve rengi ve iriliği sağlayan kloroz oluşmasını 
engelleyen besin elementlerinin güçlü bir konbi-
nasyonudur.

•

•

•

•

•

•

•

Garanti Edilen İçerik w/w

Suda Çözünür Demir (Fe) %3,5

Suda Çözünür Mangan (Mn)  %0,7

Suda Çözünür Çinko (Zn)  %0,7

Yoğunluk:        1,2

Karışabilirlik

Kullanım Dozu ve Dönemi

Özellikler

Ambalaj Tipleri: 1 l, 4 l, 10 l
Depolama Sıcaklığı: 0-45°C
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Manni-Plex Zn
EC FERTILIZER

Tarla bitkilerinde, sebzelerde ve meyve ağaçlarında Çinko
Mikro Bitki Besin Maddesi eksikliklerini gidermek amacıyla 
kullanılır. Genel olarak noksanlık ve vejetasyon durumuna 
göre 100-300 ml/da oranında kullanılır. Tarla bitkileri ve 
sebzelerde minimum 20l suyla, meyve ağaçlarında ve 
bağlarda minimum 100l suyla uygulayınız. Alınacak sonuçlar 
ve verim iklim, toprak, bitki vb. faktörlerden etkileneceği 
için en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin 
yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme 
yapılması önerilmektedir.

Çiçeklenme döneminde yapılan ilaçlama ve gübrelerin bitkiye 
zarar verme olasılığı dikkate alınmalıdır. Orta fosfatlarla ve çok 
yüksek potasyum içeren kimyasallarla karışımlarını kontrol 
ediniz. Tankın 1/3'ünü su ile doldurunuz, uygun miktarda 
Manni-Plex Zn ekleyiniz, karıştırınız ve suyu tamamlayınız. 
Farklı kimyasal maddeler ekleyip (kullanılacaksa) iyice 
karıştırınız. Yağlar hariç diğer tarımsal ilaçların birçoğu ile 
karışabilir. Karışım hazırlamadan önce kavanoz testi yapılması 
önerilmektedir. Daha fazla bilgi için DORADO NATURAL 
firmasına başvurunuz.

Manni-Plex Zn, kök gelişimi, çimlenme, çiçek
dökümü, meyve ve tohum oluşumu üzerine etkilidir.

Manni-Plex Zn, gelişimin erken dönemlerinde 
uygulanması meyve büyüklüğünde ve verimde artış 
sağlar.

Manni-Plex Zn, soğuk şartlarda çimlenme ve kök 
gelişimini arttırır, dolayısıyla verim ve kazanç sağlar.

Manni-Plex Zn, diğer çinkolu gübrelerden farklı 
olarak bitkilere alınan ve bitkinin ihtiyaç duyduğu 
yerlere taşınmanın sağlandığı en hızlı ve en etkili 
yoldur.

Manni-Plex Zn, çiçek döneminde polenlerin kuvvetli 
olmasını, hormonların tutmasını, salkımdaki çiçek 
sayısını arttırır, beyaz çiçek oluşumunu geriletir.

Pamukta taraklanma, tahıllarda kardeşlenme dane
tutumu, meyvelerde sürgün gelişimi artar.

Manni-Plex Teknolojisi ile üretilmiştir.

Karışabilirlik

•

•

•

•

•

•

•

Garanti Edilen İçerik w/w

Suda Çözünür Çinko (zn) % 7

Yoğunluk:        1,20

Kullanım Dozu ve Dönemi

Özellikler

Ambalaj Tipleri: 1 l, 4 l, 10 l
Depolama Sıcaklığı: 0-45°C
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Manni-Plex B
EC FERTILIZER

Tarla bitkilerinde, sebzelerde, meyvelerde, kesme çiçeklerde 
ve süs bitkilerinde Bor Bitki Besin Maddesi eksikliğini gider-
mek amacıyla kullanılır. Genel olarak noksanlık ve vejetasyon 
durumuna göre 200-300ml/da oranında uygulanır. Tarla 
bitkileri için bu doz ½ oranında düşük uygulanmalıdır. Zeytin, 
elma ve narenciyelerde uygulama dozu 100-400 ml / 100 I’ 
dir. Alınacak sonuçlar ve verim iklim, toprak, bitki vb. faktörlerden 
etkileneceği için en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak 
analizlerinin yaptırılması ve elde dilen sonuçlara göre 
gübreleme yapılması önerilmektedir.

Çiçeklenme döneminde yapılan ilaçlama ve gübrelerin bitkiye 
zarar verme olasılığı dikkate alınmalıdır. Orta fosfatlarla ve çok 
yüksek potasyum içeren kimyasal maddelerle karışımlarını 
kontrol ediniz. Tankın ⅓’ ünü su ile doldurunuz, uygun miktar-
da Manni-Plex bekleyiniz ve suyu tamamlayınız. Farklı 
kimyasal maddeler ekleyip kullanılacaksa iyice karıştırınız. 
Yağlar hariç diğer tarımsal ilaçların birçoğu ile karışabilir. 
Karışım hazırlamadan önce kavanoz testi yapılması önerilmek-
tedir. Daha fazla bilgi için DORADO NATURAL firmasına 
başvurunuz.

Meyvelerde çatlamaları, meyve içinde kahveren-
gileşmeleri, bodur gelişimi, tomurcuk bozunmasını 
engeller.

Bor'un yapraklardan uygulanması, topraktan uygu-
lamaya göre daha etkin ve hızlı çözüm yaratır.

Manni-Plex B, Manni-Plex Ca ile birlikte uygulanarak 
domatesin oturaklı büyümesini sağlar, beyaz çiçek 
oluşumunu engeller.

Manni-Plex B, bitkilerde iyi bir çiçek ve tomurcuk 
oluşumu ile döllenmede etkilidir.

Manni-Plex B, polenlerin büyüklüğü ve çimlenme 
kabiliyetini arttırır.

Manni-Plex B, emsallerinden farklı olarak, dişicik
tepesinde yerleşir ve yumurtayı polenle birleştiren
manyetik bir kuvvet gibi çalışır.

•

•

•

•

•

•

Garanti Edilen İçerik w/w

Suda Çözünür Bor (8) %3,3

Yoğunluk:       1,1

Karışabilirlik

Kullanım Dozu ve Dönemi

Özellikler

Ambalaj Tipleri: 1 l, 4 l, 10 l
Depolama Sıcaklığı: 8-45°C
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Brandt’s Way
10.0.30 - 20.20.20
Özellikler:
Azot, fosfor, potasyum ve mikro element içeren üstün kaliteli
bir yaprak gübresidir.
İçeriğindeki mikro elementlerin tamamı Edta ile şelatlıdır.
Brandt's Way stres koşullarında N, P ve K eksikliklerinin
giderilmesinde yapraktan kullanımla etkin bir çözüm sağlar.
Brandt's Way Çözünürlüğü sayesinde hızlı ve görünür bir
beslenme sağlar.

Kullanım Dozları (Yapraktan Uygulama)

Brandt's Way 10-0-30, bitkilerin olgunlaşma dönemiyle birlikte
kullanılmaya başlanabilir. Kullanılacak doz azot ve potasyum
noksanlığının şiddetine ve uygulama sıklığına göre değişmekle
birlikte : genel olarak yapraktan 100 litre suya 200-400 gr.
10-15 gün ara ile 2-3 uygulama olarak tavsiye edilmektedir.

Brandt's Way 20-20-20, bitkilerin büyüme dönemlerinde
uygulanabilir. Kullanılacak doz NPK noksanlığının şiddetine ve
uygulama sıklığına göre değişmekle birlikte ; genel olarak
yapraktan 100 litre suya 200-300 gr. 10-15 gün ara ile
2-3 uygulama olarak tavsiye edilmektedir.

Ambalaj Tipleri / Packaging Type: 1kg-11,34 kg

Garanti Edilen İçerik w/w
Brandt's Way 10-0-30
Toplam Azot (N) % 10
Nitrat Azotu (NO3-N) % 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 30
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) % 5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) % 2
Brandt's Way 20-20-20
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (NH2-N) % 20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O2) % 20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 20

Garanti Edilen İçerik w/w

Suda Çözünür Bor (B) %1.8
Suda Çözünür Demir(Fe) %2.7
Suda Çözünür Mangan(Mn) %5.4
Suda Çözünür Çinko (Zn) %4.8

Özellikler

Karışabilirlik

•

•

•

•

•

Bitkilerde    meydana     gelebilecek    mikro    besin
elementleri   ihtiyacının   eksiksiz    karşılanabilmesi
için formüle edilmiştir.

Üstün etki ve hıza sahip lignosülfonat şelatı içerir.

Yapraktan ve topraktan uygulanabilir.

Lignosülfonatlar,     topraktan     uygulandıklarında
farklı organik  bileşiklere dönüşerek mikroorga-
nizmalara da  besin  kaynağı olmak yoluyla  toprak
verimliliğini arttırırlar.

İçeriğindeki eşsiz mikro   element   formülasyonu
deniz yosunu eklenmesi ile daha da güçlendirilmiştir.

Tankın  ½’ sini  su i le doldurunuz. Başka materyal
eklemeden önce Brandt Agrasol ZMFB Extra’nın ayrı bir
yerde çözülüp tanka eklenmesi tavsiye edilir. Tankın geri
kalanını karıştırıcının devamlı çalışmasını sağlayarak su ile
tamamlayınız.  Yaygın  kullanılan  tarım   kimyasallarının
birçoğu ile karışabilir. Karışım yapılmadan önce kavanoz
testi yapılması önerilmektedir.

Brandt Agrasol ZMFB Extra
EC FERTILIZER
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