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GENTA HAKKINDA
GENTA, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olarak, Türkiye’nin en eski tohum firmalarından olan Anadolu Tohum A.Ş.’nin Türk 
hissedarları tarafından 1989 yılında kuruldu. Kuruluş nedeni, şirket isminden de anlaşılacağı gibi, ana girdi olan tohumun yanında 
yetiştiricilerin gereksinim duyduğu diğer girdileri de üreterek ve / veya tedarik ederek birlikte piyasaya vermek ve üreticilerin 
beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olmaktı. Yıllar içinde ağırlıklı olarak Bitki Besleme Ürünleri üretimi, formülasyonu, dış 
alımı ve satımı konularında uzmanlaşan GENTA, 2007 yılında grup şirketlerin ortaklık yapılarının değişmesi sonucu,  tohumculuk 
faaliyetini de bünyesine katarak, aynı felsefe ancak yepyeni bir organizasyonla yoluna devam etti.

• İnsana saygılı olmak; insan yaşamına ve yaşam çevresine değer vermek, onu korumak ve kollamak,

• Doğaya saygılı olmak; Fauna ve Florayı korumak ve kollamak,

• Dünyaya saygılı olmak; Toprak varlığını ve su kaynaklarını korumak ve kollamak,

• Bilime saygılı olmak; işimizi iyi öğrenmek, doğayı iyi gözlemlemek, sırlarını anlamaya çalışmak ve bunları  
 meslek hayatımıza ve günlük yaşamımıza uygulamak,

• Teknoloji takip etmek; yeni teknolojik gelişmeleri, üretim teknikleri ve uygulamalarını takip ederek, elzem  
 olanları, ülkemiz koşullarına uyumlu şekilde üreticilerimize aktarmak,

• Ülkemizi sevmek ve kalkınması için çalışmak; çok uluslu şirketlerin aksine bizim bugün, yarın ve daima  
 geleceğimizi bağladığımız tek ülke Türkiye’ nin, ve kader birliği ettiğimiz yurttaşlarımızın yani paydaşlarımızın  
 başarısı, refahı ve ortak mutluluğumuz için uğraşmak, beraber “geleceği paylaşmak”,

• Yeni çeşit geliştirme ve ıslah çalışmalarını sürdürmek; hızla değişmeye başlayan iklim ve çevre   
 koşullarına bağlı ortaya çıkabilecek sorunları çözebilmenin en etkili yollarından birinin tohumculuk olduğunu  
 unutmadan, ülkemize uygun, ekonomik getirisi yüksek çeşitler geliştirmek,

• Üreticilere her konuda çok yakın teknik destek vermek;  iyi beslenmiş ve bakılmış bitkilerin sağlık   
 sorunları ile çok daha iyi baş edebildiği gerçeğinden hareketle Bitki Besleme konusunun bitkisel üretimin her  
 aşamasında çok iyi yönetilmesi gerektiği bilincini yaymak ve bunu sağlamak isteyen üreticilere destek olmak,

• “Akıllı Tarım” yaklaşımını desteklemek; Bitki Besleme ürün yelpazemizde bulunan organik, organomineral  
 ve mineral ürünleri gerekli durumlarda, asgari miktarlarda kullandırarak, kalıntısız, piyasa değeri   
 yüksek ürün elde etmek isteyenlere yardımcı olmak. 

Bugün GENTA şirketin dört ana faaliyet kolu da olan Tohum, Bitki Besleme, Çim ve Hobi Bahçeciliği alanlarında çalışmaktadır.  
GENTA, faaliyet kollarının her birinde, araştıran, geliştiren, üreten, paketleyen, ithal ve ihraç eden ve tüm ülkeye dağıtım yapan 
dinamik bir kuruluş olarak ülke tarımına katma değer yaratmaktadır. Genel Müdürlüğü ve üretim fabrikası İzmir'de olan GENTA'nın, 
Antalya Gaziler köyünde Sebze Tohumları Islah ve AR-GE istasyonu ve ülkemizin tüm bölgelerinde lojistik depoları bulunmaktadır.  
GENTA, etik değerlere verdiği önem, şirket içinde ve dışında geliştirdiği güçlü beşeri bağlar ile sağlam adımlarla hızla büyümektedir.

TEMEL İLKELERİMİZ
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GENTA şirket ortakları, özellikle sebze tohumculuğu konusunda sektörün en eskileri 
arasında yer almaktadır. Uzun yıllar yabancı bir firmanın temsilciliği nedeniyle 
piyasaya kendi markasıyla çıkamayan GENTA, “GENTA” markalı tohum çeşitlerini 
ancak 2000’li yılların başından itibaren piyasaya verebildi ve öncelikle yerel pazara, 
sonrasında da komşu ülkelere nitelikli tohum çeşitleri sunmaya başladı. Tohumculuk 
faaliyetinde ıslah çalışmasının önemini iyi bilen GENTA, 2005 yılında Antalya’da 
hizmete soktuğu AR-GE istasyonuyla ıslah çalışmalarına yeni bir ivme kazandırdı, 
yurt dışından yaptığı teknoloji transferleri yanında en gelişmiş laboratuvar 
tekniklerini de kullanıp, ıslah süreçlerini hızlandırarak, günümüzde yurt içi ve yurt 
dışında birçok yeni çeşidi kayıt ettirme aşamasına geldi.

Mükemmel bir çeşit seçimi sonrasında kötü yetiştirme teknikleri uygulayarak veya en 
uygun yetiştirme teknikleri kullanılarak yetersiz bir çeşitten iyi bir sonuç almayı 
beklemenin hayal olduğunun bilincinde olan GENTA teknik destek takımı, her konuda ve 
her aşamada üreticilere gerekli toplu teknik desteği vererek, onlarla ortak            
“geleceği paylaşmak” hedefiyle çalışmaktadır.

Tohum
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Çim

2010 yılında özellikle futbol sahaları, golf alanları ve park bahçe düzenlemeleri yapan 
uzman firmalarla ortak çalışmaya başlayan GENTA, bu alanlarda ihtiyaç duyulan yüksek 
kaliteli ürünler ve uzmanlık isteyen teknik bilgi ihtiyacını karşılayarak, kısa bir sürede 
pazarın önemli oyuncuları arasına girerek  bu firmalarla da “geleceği paylaşmak” 
felsefesinde buluşmaktadır.

Günümüzde özellikle kentsel nüfusta, gerek sportif amaçlı sahaların tesisi, gerekse 
göze hitap eden yeşil alan düzenlemeleri konusunda artan bir beklenti ve talep 
oluşmuş durumda. Sadece tohum çeşitlerine odaklanarak çalışmanın aksine, Bitki 
Besleme konusunda büyük bir bilgi birikimine sahip olan GENTA, dünya ölçeğinde 
çim tohumları konusunda uzman firmalardan çim tohumları tedarik ederek piyasaya  
sunmaktadır. Bununla birlikte değişik kullanım amaçlarına özgün Bitki Besin Ürünleri 
geliştirerek, bu piyasaya sunduğu tohum çeşitlerinden en iyi sonuçları almaktadır.
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Hobi Bahçeciliği

GENTA gelir düzeyi ne olursa olsun, insanların dingin bir hayat sürebilmesinin doğa 
ile uyum içinde yaşamaktan geçtiğine inanmaktadır. Bu yüzden de, yaşam ortamları 
ne olursa olsun, insanlara bitkiler aracılığıyla doğanın sırlarını fark etmeyi, bunları 
öğretmeyi; doğayı sevmeyi ve gözetmeyi bir yaşam tarzı veya hayat felsefesi olarak 
benimsemelerini hedeflemektedir. 

Bu yaklaşım ile GENTA, 1995 yılında ülkemizde kurulan ilk yapı marketten başlayarak 
“hobi bahçeciliğine” uygun özgün ürünler geliştirip, dağıtıma sunmaya başlamakta ve 
günümüzde bu alanda muhtelif bitki besinleri, çim tohumları, çiçek ve sebze tohumları, 
saksı toprakları, vb. ürünler ile Türkiye içerisinde ve yurt dışında 300’ü aşkın modern 
dağıtım noktalarında (Yapı ve Gıda marketlerinde) doğa dostları ve bitki meraklılarının 
ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. GENTA bu özel insanlar ile “geleceği 
paylaşmak” felsefesinde buluşmaktadır.



9

Bitki Besleme

Yaklaşık 30 yıldır Bitki Besleme Ürünleri ve Bitki Gelişim Düzenleyicileri (BGD) 
konularında uzmanlaşmış olan GENTA, gerek yerelliğe çok önem veren vizyonu ve 
çalışma sistemi, gerekse iş yapma kültürü ve etik anlayışıyla sektörün öncü 
firmalarından biridir. GENTA, kuruluşundan itibaren, yenilikçi yaklaşımıyla hümik 
asitler, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunan kullanımı kolay toz BGD’ ler, 
fülvat şelatları vb. birçok girdiyi sektöre tanıtarak öncülük yapmaktadır. GENTA, iyi 
beslenmiş bir bitkinin, muhtelif hastalıklar, biyotik ve abiyotik stresler benzeri, 
verimi olumsuz etkileyebilecek tüm etmenlerle kolay ve etkili mücadele 
edebileceğine inanmakta, ülkemiz gibi girdi kullanma aşamasında mahsulün ne 
kadar ve hangi bedelle satılacağının belirsiz olduğu bir ülkede çok karışık ve pahalı 
moleküller içeren ürünlerin satışının gereksiz olduğunu düşünmektedir.

Bu nedenle, GENTA ülkemiz üretici gereksinimlerine yönelik kaliteli ancak ulaşılabilir 
bedelli bitki besleme ürünleri üretip, bunları tarımsal üretim konusunda tam uzman teknik 
satış takımı desteği ile yerel dağıtıcı ve üreticilerin hizmetine sunmakta, ürünlerin ne 
zaman, nasıl ve ne kadar kullanılacağı konusunda teknik destek vermekte; üreticilerimizle 
ortak, “geleceği paylaşmak” hedefiyle çalışmaktadır.



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Özellikler

• Toprak kaynaklı yaşanan sorunlarla mücadelede bitkinin sağlıklı ve verimli    
  kalmasını sağlar.

• İçeriğindeki Fosfor (P), biyokimyasal reaksiyonlar için gerekli enerjiyi  
 sağlayan ATP nükleotidinin yapıtaşı olup, enerji transferini sağlar.

• Bitkinin Vejetatif (Yeşil Aksam) ve Generatif (Üreme) gelişimini dengeler.

• Çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu arttırır.

• Kaliteli meyve oluşumunu destekler ve meyvelerin raf ömrünü uzatır.

• Aromatik değerleri koruyarak, albenisi yüksek ürün elde edilmesini sağlar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):    % 25

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 18

FORTEWAY



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Özellikler

• Hücre zarı geçirgenliğini arttırır.

• Karbonhidrat taşınmasını kolaylaştırır.

• Meristem dokuların büyümesini hızlandırır.

• Dokuların sert ve dayanıklı olmasını sağlar.

• Meyvelerin raf ömürlerini uzatır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N): % 8

   Nitrat Azotu (N): % 8

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO):  % 14

GREENWAY Ca



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Özellikler

• Kök bölgesinde başta Potasyum olmak üzere besin maddelerinin alımını arttırır.

• Olgunlaşmayı ve renklenmeyi teşvik eder.

• Meyvelerin tat ve aroma özelliklerine olumlu katkı yapar.

• Ürünlerin raf ömrünü uzatır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 3

Üre Azotu (N): % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 24

GREENWAY K24



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Özellikler

• Kök bölgesinde Potasyum (K) elementinin alımını arttırır.

• Işıklanma noksanlığına bağlı renk açılmalarını azaltır.

• Olgunlaşmayı ve renklenmeyi teşvik eder.

• Meyve iriliğini ve sertliğini arttırır. 

• Raf ömrünü uzatır ve nakliyeye dayanıklılığını arttırır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N): % 3

Üre Azotu (N): % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): % 30

GREENWAY K30



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 8

  Üre Azotu (N):                                                               % 8

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): % 8

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                          % 8 

Özellikler

• Bitki tarafından hızlı alınabilen form sayesinde etkisini direkt gösterir.

• Tek yıllık bitkilerde hasat süresini ve yaşam evresini uzatır.

• Toprağın iyon değişim kapasitesi artar ve bu sayede kök bölgesindeki       
 alınamaz formdaki besin elementlerin alınmasını kolaylaştırır.

• Toprakta kaymak tabakası oluşturmadan makro elementlerin bitki bünyesine   
 geçmesini sağlar.

GREENWAY NPK



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):   % 4

  Amonyum Azotu (N):                                                   % 1,5

  Üre Azotu (N):                                                            % 2,5

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):   % 20

Özellikler

• Bitkide sürgün gelişimi ve kök bölgesinin depolaması gereken fosforun   
 depolanmasını sağlar.

• Fotosentez ile açığa çıkan enerjinin bitkinin tepe noktasına taşınmasını sağlar.

• Özel formülü sayesinde bitki bünyesinde yavaş hareket eden fosforun   
 alınımı sağlanır.

• Çiçeklenme ve polinizasyon kabiliyetini yükseltir.

GREENWAY P 



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):   % 32

   Üre Azotu (N):                                                            % 16

   Amonyum Azotu (N):                                                     % 8

   Nitrat Azotu (N):                                                           % 8

Özellikler

• Metabolizmada büyük fizyolojik önemi olan klorofil, nükleotid, fosfatid,   
 hormon ve vitaminler gibi bütün yaşamsal faaliyetleri sağlar.

• Özel içeriği sayesinde bitki bünyesinde tek fazda alınarak meyvede etkisini   
 hızlı gösterir.

• Meyvedeki yüzeysel genişlemeyi uzunlamasına yaparak hasat olgunluğuna   
 gelmesini sağlar.

• Kök bölgesinde biriken potasyum ile sinerjik etki yaratarak bitki bünyesine   
 taşınmasını sağlar.

• Yanlış sulama ve gübrelemeden kaynaklı  gelişim geriliğinin önüne geçer.

PRONITRO



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Özellikler

• Bitkilerin kök bölgesinde besin maddesi alımını arttırır.

• Işık noksanlığına bağlı olarak ortaya çıkan renk açılmalarını azaltır.

• Meyvelerde olgunlaşmayı ve renk almayı teşvik eder.

• Potasyumun (K) alınım hızını ve bitki içerisindeki etkinliğini arttırır.

• Meyvelerin tat ve aroma özelliklerine olumlu katkı yapar.

• Ürünlerin raf ömrünü uzatır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 3

   Üre Azotu (N):   % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 30

QUATTUOR K



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Özellikler

• Bitkinin Vejetatif gelişimini düzenler.

• Fotosentez hızını ve etkinliğini arttırır.

• Meyve tutumunu ve meyve gelişimini destekler.

• Özellikle Tahıllar, Çeltik, Muz, Narenciye ve Zeytin bitkilerinde   
 çiçeklenme ve döllenme öncesinde artan Azot (N) ihtiyacını   
 karşılayarak, nükleoprotein artışına olumlu katkı yapar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 18

Üre Azotu (N): % 18

SEANCE



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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İçerik

Elementel Sıvı Kükürt                                                            % 80 sc

Özellikler

• Özel ve yoğun formülü sayesinde toprak yapısının düzenlenmesini ve   
 yaşamsal faaliyetin artmasını sağlar.

• Yanlış gübrelemeden kaynaklı oluşan alkali toprak yapısında bitkinin   
 kök bölgesinde oluşan problemlerin önüne geçerek besin elementlerin   
 alımını kolaylaştırır.

• Toprağın ph ve kireç yapısını düzenleyerek SAR dengesini     
 (Kalsiyum-Magnezyum-Potasyum) sağlayarak dengeli ve kaliteli    
 yetiştiricilik sağlar.

S-FURWAY



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Özellikler

• Bitki gelişimi üzerine olumlu etkisi vardır.

• Soğan - Sarımsak gibi yumruları irilterek, verim artışı sağlar.

• Patateste yumru sayısını ve iriliğini arttırır.

• Havuçta, kök ve gövde gelişimini destekler.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

 Toplam Azot (N):  % 30

 Amonyum Azotu (N):  % 5

Nitrat Azotu (N):  % 5

   Üre Azotu (N):  % 20

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 10

TANGO



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Özellikler

• Bitki kök gelişimine olumlu etki yapar.

• Özellikle çiçek tutumunu ve genel olarak Generatif (Üreme)                  
 faaliyetini destekler.

• Çiçeklenmeye olumlu etki yapar.

• Meyve gelişimini teşvik eder.

• Soğuk ve sıcak dönemlerde meyve tutumunu, iriliğini ve kalitesini sağlar. 

• Verim ile Derim (hasat) aralığını doğrudan olumlu etkiler.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 25

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 32

Suda Çözünür Bor (B):  % 0,2

Suda Çözünür Mangan (Mn):  % 0,1

Suda Çözünür Molibden (Mo):  % 0,4

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 0,1

AVANCE
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Özellikler

• Olumsuz karşı etki göstermeyen, kolay alınımlı, çok iyi dengelenmiş  
 oranda Çinko (Zn) ve Fosfor (P) içerir.

• Çinko (Zn), bitkilerde Oksin hormonu salgısını arttırarak kamçılaşma,  
 çalılaşma vb. oluşabilecek olumsuz görüntüleri ortadan kaldırır.

• Bu formülasyon aynı zamanda, Çinko (Zn) kullanımı sonucu bitkilerde  
 çiçeklenme ve polen oluşumunda ortaya çıkan ek enerji ihtiyacını karşılar.

• Özellikle Tahıllarda kardeşlenme döneminde kullanıldığında kardeşlenme  
 sayısını arttırır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 3

Üre Azotu (N):  % 3

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 15

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 6

DUET



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
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Özellikler

• İz element eksikliğini gidererek Vejetatif gelişimi dengeler.

• Antep Fıstığı, Badem ve Ceviz gibi bitkilerde sürgün gelişimini arttırır ve  
 bir sonraki senenin çiçek gözlerine olumlu etki yapar.

• Genel olarak çiçeklenmeyi, çiçek tutumunu ve meyve gelişimini destekler.

• Ürün kalitesini ve toplam verimi arttırır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 14

 Üre Azotu (N):  % 14

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 5

Suda Çözünür Demir (Fe):  % 1,5

Suda Çözünür Mangan (Mn):  % 1,2

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 2

FIVE 



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Özellikler

• Vejetatif gelişmeyi ve çiçeklenmeyi düzenler.

• Meyve tutumunu arttırır.

• Asimilat borularının gelişimini sağlar.

• Meyvelerde ortaya çıkabilecek fizyolojik çatlamaları engeller.

• Meyve iriliğine, kalitesine ve toplam verime olumlu etki yapar.

• Meyvelerde iklimsel ve fizyolojik dengesizliklerde görülen prematüre meyve   
 dökümünü azaltır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 12

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 6

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 1,5

FORTUNATO



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
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sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Özellikler

• Çiçeklenmeyi ve Vejetatif (Yeşil Aksam) gelişimini düzenler.

• Meyve tutumunu sağlar.

• Meyvelerin fizyolojik nedenlerle çatlamalarını engeller.

• Toplam verimi arttırır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 12

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 6

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 1,5

FRUTTA



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
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Özellikler

• Alkali ve/veya soğuk topraklarda alınamayan Fosforun (P) alınmasını sağlar.

• Soğuk dönemlerde görülen yaprak morarmalarını 
  (antosiyanin birikimi) engeller.

• Bitki hücre oluşumlarını destekler.

• Meyve gelişim döneminde kök gelişimini teşvik eder.

• Vejetasyon ve çiçeklenme döneminde bitkiye gerekli enerjiyi sağlar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N): % 12

Amonyum Azotu (N): % 10   

Nitrat Azotu (N): % 2

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205):  % 45

Nötral Amonyum Sitrat ve 

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205):  % 45

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20):  % 6

Suda Çözünür Demir (Fe):  % 0,2

Suda Çözünür Mangan (Mn):  % 0,05

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 0,05

GREENWAY FOSFOR



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
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Özellikler

• Ksilem ve Floem dokularının oluşum ve gelişimini teşvik eder.

• Karbonhidrat değiş tokuşunda etkin rol oynar.

• Hücrelerde turgor basıncını dengeleyerek su kaybını azaltır.

• Kuraklık, don ve hastalıklara karşı bitki direncini arttırır.

• Meyvelerin renk, aroma ve sertlik gibi kalite değerlerine
  olumlu etki eder.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 17

 Amonyum Azotu (N):  % 4

 Nitrat Azotu (N):  % 13

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 30

Suda Çözünür Demir (Fe):  % 0,2 

Suda Çözünür Mangan (Mn):  % 0,05

Suda Çözünür Çinko (Zn): % 0,05

GREENWAY POTASYUM



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
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Özellikler

• Kalsiyum (Ca) elementinin alımını ve taşınmasını kolaylaştırır.

• Çatlama, gün yanıklığı, sertlik kaybı, vb. fizyolojik sorunları azaltır veya  
 yok eder.

• Soğuk dönemlerde bitkinin strese girmesini engeller.

• Ürünlerin kalitesini ve toplam verimi arttırır.

• Genelde depolanan ürünlerde, özellikle de Elma, Armut, Patates ve  
 Havuçta ortaya çıkabilecek zararları azaltır. 

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 3

Nitrat Azotu (N):  % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 15

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO):  % 12

Suda Çözünür Bor (B):  % 2

MONTE PLUS  



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
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Özellikler

• Olumsuz karşı etki göstermeyen, kolay alınımlı, çok iyi dengelenmiş  
 oranda Çinko (Zn) ve Fosfor (P) içerir.

• Çinko (Zn), bitkilerde Oksin hormonu salgısını arttırarak kamçılaşma,  
 çalılaşma vb. oluşabilecek olumsuz görüntüleri ortadan kaldırır.

• Bu formülasyon aynı zamanda, Çinko (Zn) kullanımı sırasında      
 çiçeklenme ve polen oluşumunda bitkide ortaya çıkan ek enerji   
 ihtiyacını karşılamaya destek olur.

• Özellikle Tahıllarda kardeşlenme döneminde kullanıldığında kardeşlenme  
 sayısını arttırır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 3

 Üre Azotu (N):  % 3

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 15

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 6

PHOZIN



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
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Özellikler

• Çeşitli nedenlerle kök sisteminde oluşan yaraların tedavisinden sonra  
 yenilenme sürecinde olumlu etki yapar.

• Yeni ve emici kılcal saçakların oluşumunu teşvik eder.

• Yanlış gübreleme ve sulama sonucu kök sisteminde ortaya çıkan  
 sorunları çözer.

• Kök gelişimini sağlayarak kök kütlesini stabil şekilde canlı tutar.

• Tohum döneminden başlayarak tüm yetiştiricilik süresince   
 kullanılırsa, bitkilerin tüm zor zamanlarında Vejetatif (Yeşil Aksam) ve  
 Generatif (Üreme) gelişimlerini dengeler.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 6

Amonyum Azotu (N):  % 6

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 30

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 4,5

  EDTA ile şelatlı Çinko (EDTA-Zn): % 2,2

  EDTA ile şelatlı Çinkonun (EDTA-Zn) Stabil 

  olduğu pH aralığı (%1 lik çözeltide):     5-8

SPIDER FORTE
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Özellikler

• Çeşitli nedenlerle kök sisteminde oluşan yaraların tedavisinden sonra  
 yenilenme sürecinde olumlu etki yapar.

• Yeni ve emici kılcal saçakların oluşumunu teşvik eder.

• Yanlış gübreleme ve sulama sonucu kök sisteminde ortaya çıkan  
 sorunları çözer.

• Kök gelişimini sağlayarak kök kütlesini stabil şekilde canlı tutar.

• Ürünümüzün tohum döneminden başlayarak tüm yetiştiricilik   
 süresince düzenli kullanımı bitkilerin tüm zor zamanlarında Vejetatif ve  
 Generatif gelişimlerini dengeler.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N):  % 6

Amonyum Azotu (N):  % 6

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 30

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 4,5

  EDTA ile şelatlı Çinko (EDTA-Zn): % 2,2

  EDTA ile şelatlı Çinkonun (EDTA-Zn) Stabil

  olduğu pH aralığı (%1 lik çözeltide):    5-8

SPRADON
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Özellikler

• Yeni hücre oluşumunu hızlandırır.

• Meyve tutumunu arttırır.

• Meyve gelişimini destekler.

• Toprakta birikmiş besin elementlerinin bitkiye taşınmasını sağlar.

• Patateste yumru sayısını arttırır ve homojen yumru gelişimini teşvik eder.

• Yer fıstığında erkencilik sağlar.

• Pamukta tarak dökümünü engeller ve üst koza iriliğini olumlu yönde  
 etkiler.

• Soyada iç dane verimini arttırır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Bor (B):  % 1,5

Suda Çözünür Molibden (Mo):  % 1

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 2,5

ABS
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Özellikler

• Eşsiz formülü sayesinde belirgin veya gizli iz element eksikliğini giderir.

• Kök gelişiminde geriliği engeller.

• Çiçek oluşumu ve meyve tutumunu destekler.

• Yaprak anormalliklerinin önüne geçer.

• Vejetatif (Yeşil Aksam) ve Generatif (Üreme) gelişimin kesintisiz olarak   
 sürmesini sağlar.

• Kloroz, kamçılaşma ve meyvelerde ortaya çıkabilecek renk düzensizliğini   
 tamamen engeller.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Bor (B):   % 2

Suda Çözünür Demir (Fe):   % 4

  EDTA ile şelatlı Demir (EDTA-Fe):  % 2

Suda Çözünür Mangan (Mn):   % 2,5

  EDTA ile şelatlı Mangan (EDTA-Mn):  % 1,25

Suda Çözünür Çinko (Zn):   % 4

  EDTA ile şelatlı Çinko (EDTA-Zn):  % 2

COMBIWAY
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Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Bakır (Cu):    % 1
(Tamamı EDTA ile Şelatlı)

Suda Çözünür Mangan (Mn):   % 0,5
(Tamamı EDTA ile Şelatlı)

Suda Çözünür Molibden (Mo):                                                  % 1

Suda Çözünür Çinko (Zn):                                                       % 0,5
(Tamamı EDTA ile Şelatlı)

EDTA Şelatının Stabil Olduğu

pH aralığı (Cu, Mn ve Zn için )                                                 3 - 11

Özellikler

• Soğuk dönemde toprak ısısı düşmesine rağmen bitki bünyesinde hızlı etkili 
olur.

• Köklerin kök hastalıkları ve nematoddan dolayı yaşanan deformasyona karşı 
bitki direncini arttırır.

• Özel formülü sayesinde sürgün gelişimi ve tepe canlılığını sağlar.

• Toprakta kaya fosfat ve taban suyundan oluşan kök canlılığında yaşanan 
sıkıntıları giderir.

CRAFTER-ML 
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Özellikler

• Bitki bünyesinde bulunan Oksin hormonunun yapı taşıdır.

• Polen miktarını arttırır ve dişicik tepesini geliştirir.

• Polen ömrünü uzatır.

• Bir sonraki üretim döneminde verim alabilmek için gereken çiçek   
 sürgünlerinin oluşumunu destekler.

• Tahıllarda ve Çeltikte kardeşlenme döneminde kullanıldığında kardeşlenme   
 sayısını arttırır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Çinko (Zn):  % 7

GREENWAY Zn
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Özellikler

• Eşsiz formülü sayesinde belirgin veya gizli iz element eksikliğini giderir.

• Kök gelişiminde geriliği engeller.

• Çiçek oluşumu ve meyve tutumunu destekler.

• Yaprak anormalliklerinin önüne geçer.

• Vejetatif (Yeşil Aksam) ve Generatif (Üreme) gelişimin kesintisiz olarak   
 sürmesini sağlar.

• Kloroz, kamçılaşma ve meyvelerde ortaya çıkabilecek renk düzensizliğini   
 tamamen engeller.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Bor (B):   % 2

Suda Çözünür Demir (Fe):   % 4

  EDTA ile şelatlı Demir (EDTA-Fe):  % 2

Suda Çözünür Mangan (Mn):   % 2,5

  EDTA ile şelatlı Mangan (EDTA-Mn):  % 1,25

Suda Çözünür Çinko (Zn):   % 4

  EDTA ile şelatlı Çinko (EDTA-Zn):  % 2

MASTERCOMBI
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BIOKRAFT

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde:   % 15 

Toplam (Hümik + Fülvik) Asit: % 15 

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):                                         % 3

pH:                                                                                     8-10

Özellikler

• Bitkilerde yetersiz havalanma ve taban suyu yüksekliği büyüme hormon   
 salgısını engeller ve stres hormonlarının devreye girmesine neden olur.   
  İçindeki hümafosfat sayesinde bu durumun önüne geçilir.

• Topraktaki organik azot ve fosforun kök bölgesine yaklaşarak vegetatif   
 gelişimi destekler.

• Kök bölgesinde biriken karbonhidratların taşınımı sağlayarak enzimatik   
 olayları ve çiçeklenmeye teşvik eder.

• Toprak pH yapısını düzenler ve ayrıca kaymak tabakası oluşumunu   
 engelleyerek kök ucu korteks canlılığını sağlayarak gelişimi destekler.

Üretimde Kullanılan Hammaddeler:                                       Leonardit
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Özellikler

• Toprakta bitkinin kök sistemini geliştirmesini kolaylaştırır. 

• Toprağın su tutma ve havalanma kapasitesini arttırır.

• Toprak tuzluluğunun azalmasına yardımcı olur.

• Toprağın pH değerini dengeler.

• Toprağın besin maddesi tutma kapasitesini arttırır.

• Toprakta ayrışmaya uğrarken, bünyesindeki besin maddelerini toprağa   
 vererek bitkinin beslenmesine yardımcı olur.

• Toprak canlıları için enerji ve besin kaynağıdır.

• Toprağın organik kapasitesini arttırarak köklerin rizosfer alanını genişletir.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde:  % 30

Organik Karbon: % 14

Toplam Azot (N):  % 4

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): % 3

pH:  5 - 7

GREENSOL
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Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde:   % 13

Alginik Asit:   % 0,3 

Maksimum Ec (dS/m):   20

pH:   8-10

Özellikler

• Özel içeriği sayesinde bitkilerin büyüme ucunda birikerek çiçeklenmeyi ve   
 meyve gelişimini hızlandırır.

• İçeriğindeki alginik asit sayesinde taşınamayan asimilat ürünlerin tepe   
 noktasına taşıyarak kalite kriterlerinin oluşmasını sağlar.

• Özel içeriği sayesinde bitkilerin büyüme ucunda birikerek çiçeklenmeyi ve   
  meyve gelişimini hızlandırır.

• Meyvecilikte haziran dökümlerinin önüne geçer.

• İçeriğindeki alginik asit sayesinde taşınamayan asimilat ürünlerin tepe  
  noktasına taşıyarak kalite kriterlerinin oluşmasını sağlar.

OCEANMIX LIQUID
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Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Organik Madde:   % 42

Organik Karbon:   % 16

  Organik Azot (N):                                                          % 3

Serbest Aminoasitler:   20

pH:  5-7

Özellikler

• İçeriğindeki aminoasit dizilimi sayesinde bitkide stres koşullarının oluşmasını  
 engeller.

• Hücre çeperi esnekliğini ve genişliğini artıran spesifik RNA ve protein   
 yapısındaki enzimlerin sentezini artırması yollarıyla meyvede kalibrasyonu   
 sağlar.

• Sebzecilik ve meyvecilikte,  aşırı yüksek veya aşırı düşük ısı ve ışık   
 şartlarında gelişmeleri yavaşlar ve hatta duraklar burada içeriğindeki özel   
 aminoasit ile fotosentez hızını arttırarak gelişimi destekler. 

• Bitkide bulunan oksin ve sitokin hareketini artırarak çiçeklenme ve meyve   
 gelişimini hızlandırır.

ROBUSTA
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Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Organik Madde:   % 42 

Organik Karbon:   % 16

Organik Azot (N):                                                                   % 6

Serbest Aminoasitler                                                                 12

pH:                                                                                   5,5-7,5

Maksimum EC (dS/cm):                                                            15

Özellikler

• İçeriğindeki yüksek orandaki amino asitler sayesinde stres koşullarını   
 minumuma düşürür.

• İçeriğindeki özel amino asit dizilimi sayesinde, enzim aktivatörü ve     
 polisakkarit parçalayıcı etkisi ile bitkinin vejetatif ve generatif           
 gelişiminde etkin rol oynar.

• Özel yapısı ve bünyesindeki karbon ile STROL bağını teşvik ederek                  
 bitki metabolizmasını dengede tutarak generatif yaşam evresini uzatırız.

• Bünyesindeki enzim türevleri katalaz etkisi göstererek kök bölgesinde   
 rahatlamayı ve gelişimi destekler.

VİVOWAY
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Özellikler

• Klorofil üretimini teşvik edip bitkinin fotosentez kapasitesini arttırır; enerji  
 üretimini destekler.
• Meyve tutumunu arttırır.

• Meyve gelişimini engelleyecek abiyotik şartları ortadan kaldırır.

• Ceviz, Badem, Fıstık ve Meyve Ağaçlarında çiçek tutumunu, sürgün  
 gelişimini dengeler; kaliteli ürün elde edilmesini sağlar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde:  % 20
Toplam Azot (N):  % 5
   Üre Azotu (N):      % 4

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 14
Suda Çözünür Bor (B):  % 1,5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO):  % 2
Maksimum Nem:  % 20
pH:  8,5 - 10,5

CRYPTO

Üretimde Kullanılan Hammaddeler:                         Bitkisel Hammaddeler
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Özellikler
• Toprak pH sını düzenler ve dengesini sağlar.
• EC yi düzenleyerek iz element ve amino asitlerin bitki tarafından alımını   
 kolaylaştırır.
• Bitkilerde, özellikle Demir (Fe) eksikliğine bağlı klorozu önler.
• Dengeli kök gelişimi sağlayarak tüm bitkinin genel dengesini korur.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde:  % 15
Toplam Azot (N):  % 4,5
  Organik Azot (N): % 1

  Amonyum Azotu (N): % 1

  Nitrat Azotu (N): % 1

  Üre Azotu (N): % 1,5

Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 9
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) % 2
Suda Çözünür Demir (Fe) % 2
Suda Çözünür Mangan (Mn) % 0,1

Maksimum Klor (CI)  % 1,3 

pH:  4 - 6

FERROSOIL
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Özellikler
• Bitkiler tarafından kolayca ve yüksek oranda alınabilir.
• Toprağın pH ve EC sini düzenleyici özelliğe sahiptir.
• Bitkilerde Generatif (Üreme) ve Vejetatif (Yeşil Aksam) gelişmeyi dengeler.
• Bitkilerin sürekli yeni kök geliştirmeleri üzerine olumlu etki yapar.
• Damla sulama ile birlikte verildiğinde Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) 
 elementlerinin hızlı bir şekilde alınmasına yardım eder.
• Soğuk dönemlerde dahi kök bölgesinin etkin çalışmasını sağlar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde: % 15

Toplam Azot (N): % 7

  Organik Azot (N): % 1

  Amonyum Azotu (N): % 3

  Nitrat Azotu (N): % 3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 7

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5):         % 7

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 7

Maksimum Klor (CI)  % 1,07

pH:                                                                                      3,5 - 5,5

NANOFORCE 7-7-7
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Özellikler
• Toprağın pH ve EC sini düzenleyici özelliğe sahiptir.
• Bitkilerin kök gelişimini destekler.
• Vejetatif gelişimini güçlendirir ve gövde iç boşluğu oluşumunu engeller.
• Meyve kalitesine olumlu etki eder.
• Damla sulama ile verildiğinde, özellikle Fosfor (P) elementinin bitki kökleri  
 tarafından hızlı bir şekilde alınmasını sağlar.
• Çiçeklenme ve çiçek tutumu üzerine olumlu etki yapar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde:  % 15

Toplam Azot (N):  % 5

  Organik Azot (N): % 1

  Amonyum Azotu (N): % 2

  Nitrat Azotu (N): % 2

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):        % 5 

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5):         % 10

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 10

Maksimum Klor (CI)  % 0,99

pH:                                                                                      3,5 - 5,5

NANOFORCE 5-10-5
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Özellikler
• Bitkinin Vejetatif gelişimini destekler.
• Özellikle şoklanmış fidelerin gelişimlerini dengeler.
• Meyve iriliği üzerine olumlu etki yapar.
• Toprağın pH ve EC sini düzenleyici özelliğe sahiptir.
• Kök gelişimini destekler.
• Özellikle Potasyum (K) elementinin kökler tarafından hızlı bir şekilde   
 alınmasını sağlayarak, ürün kalitesine ve toplam verime olumlu etki yapar. 

Garanti Edilen İçerik (w/w)

NANOFORCE 5-5-10

Organik Madde: % 15

Toplam Azot (N): % 5

  Organik Azot (N): % 1

  Amonyum Azotu (N): % 2

  Nitrat Azotu (N): % 2

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):         % 10

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5):         % 5

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 5

Maksimum Klor (CI)  % 0,79 

pH:                                                                                      3,5 - 5,5



*Ürünümüzün genel kullanım bilgilerine “gentatarim.com” web adresimizden, bölgenizin toprak yapısı ve iklim koşullarına göre 
daha detaylı bilgi için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknik ekibimize “http://gentatarim.com/satis-ve-urun-gelistirme” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.

47

Özellikler
• Bitkilerin kök gelişimini destekler.
• Vejetatif gelişimini güçlendirir.
• Toprağın pH ve EC sini düzenleyici özelliğe sahiptir.
• Soğuk dönemlerde, özellikle kireçli topraklarda Azot (N) alınımını teşvik eder.
• Meyvecilikte, fidan gelişiminde köklerin uyku dönemini sağlıklı    
 geçirmelerini sağlar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

NANOFORCE 10-5-5

Organik Madde: % 15

Toplam Azot (N): % 10

  Organik Azot (N): % 1

  Amonyum Azotu (N): % 4,5

  Nitrat Azotu (N): % 4,5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):         % 5

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5):         % 5

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 5

Maksimum Klor (CI)  % 0,77 

pH:                                                                                      3,5 - 5,5
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Özellikler
• Kök gelişimini destekler.
• Azot (N) ve Potasyum (K) elementlerinin bitki kökleri tarafından hızlı bir  
 şekilde alınmasına yardımcı olur.
• Meyve kalitesine ve toplam verime olumlu etki yapar.
• Meyvelerin iriliğini arttırır.
• Meyvelerin hızlı olgunlaşmasını sağlar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

NANOFORCE 10-5-15 

Organik Madde: % 15

Toplam Azot (N): % 10

  Organik Azot (N): % 1

  Amonyum Azotu (N): % 4,5

  Nitrat Azotu (N): % 4,5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 15

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5):         % 5

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):  % 5

Maksimum Klor (CI)  % 1,07 

pH:                                                                                      3,5 - 5,5
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Özellikler
• Bitkilerde kök sistemini ve çiçek gelişimini düzenler.

• Üretim sürecinde kök gelişimini destekler.

• Fosfor (P) ve Çinko (Zn) eksikliklerini engeller.

• Kış döneminde Fosfor (P) ve Çinko (Zn) alımını yükseltir.

• Soğuk dönemlerde dahi çiçeklenmeyi arttırır, meyve tutumunu sağlar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde: % 15

Toplam Azot (N): % 3

  Organik Azot (N): % 2

  Amonyum Azotu (N): % 1

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): % 5

Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5): % 8

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): % 8

Suda Çözünür Çinko (Zn): % 3

Maksimum Klor (CI)  % 0,47

pH: 4 - 6

NANOFORCE DUET
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Özellikler

• Klorofil üretimini teşvik edip bitkinin fotosentez kapasitesini arttırır; enerji   
 üretimini destekler.
• Ani sıcaklık değişiminden kaynaklı stres etkilerini azaltır.
• Meyve tutumunu arttırır.
• Bir sonraki sezon için gereken sürgün gelişimini teşvik eder.
• Meyve gelişimini engelleyecek abiyotik şartları ortadan kaldırır.
• Pamuk, Mısır ve Pancar bitkilerinin gelişimine ve toplam verimlerine olumlu  
 katkı sağlar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde:  % 20
Alginik Asit % 1
Toplam Azot (N):  % 5
    Üre Azotu (N):      % 4,5 

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  % 14
Suda Çözünür Bor (B):  % 1,5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO):  % 2
Maksimum Nem:  % 20
pH:  8,5 - 10,5

OCEANMIX

Üretimde Kullanılan Hammaddeler:    Deniz Yosunu ve Bitkisel Hammaddeler
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