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Çim alanlarınıza düzenli uyguladığınızda daha canlı, sağlıklı, sık ve yeşil çim oluşumunu sağlar

• Ağır bünyeli killi topraklarda, uygun havadar bitki kök bölgesi meydana getirerek  
   gevşek ve geçirgen bir toprak yapısının oluşmasını sağlar
• Toprak işlemesini kolaylaştırır
• Hafif bünyeli kumlu, milli-kumlu, topraklarda su tutma kapasitesini arttırır
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• İlk yıldan itibaren topraktaki organik madde kaybını durdurur.
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Toprak yüzeyinde lifli ve yoğun bir yapı oluşturur.
• Erozyon tehlikesine karşı daha direçli bir toprak yapısı oluşturur.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta bulunan besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürür.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar. 

Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz 
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır. 

Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve 
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle 
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı 
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun 
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

1 L 10 18.5059.1

5 L 4 18.5059.5

10 L - 18.5059.10

20 L - 18.5059.20

30 L - 18.5059.30

İÇERİK % a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K

2
O)

pH

35
15
3
1.0
6-8

Ürün Adı

750 cc 250 ccYeşil Alan

Ürün İçeriği
Topraktan

cc/daa
Yapraktan

cc/daa Uygulama Zamanı

Yeşil Alan,  Golf Sahaları, Çim Sahalar vb. Topraktan, ekim ile birlikte 750 cc / 1 dönüm

Yapraktan, çimlendikten sonra 250 cc / 1 dönüm
(Yıl boyunca 3-4 tekrar uygulanabilir)


