
Kavun, Karpuz, Kabak
Fide veya tohum dikiminden itibaren 1 litre B&T en az 200 litre su ile 3000 m² alana 
toprak tavlı iken kök bölgesinden uygulanır. Kesinlikle kuru toprağa uygulama 
yapmayınız. Kol atım döneminden itibaren 1 litre B&T en az 200 litre su ile 
karıştırılarak 3000 m² alana kök bölgesinden uygulanır. Meyve tutumundan sonra 1 
litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak 3000 m² alana yapraktan uygulanır.

Fındığın kadife döneminden önce 1 lire B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak 
ortama 40-50 civarında ocağın taç izdüşümüne gelecek şekilde topraktan 
uygulanır. Fındık iç taneleri mercimek büyüklüğüne eriştiğinde 1 litre B&T en az 
200 litre su ile karıştırılarak fındığın dal-gövde-yaprak ve meyvelerine gelecek 
şekilde püskürtülür.
(40-50 Ocak) Fındık içi süt doldurmaya başladığında 1 litre B&T en az 200 litre su 
ile karıştırılarak fındığın dallarına gövdesine yapraklarına ve meyvesine gelecek 
şekilde püskürtülür. Npk taksiyesi mutlak surette uygulanmalıdır.
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YEM BİTKİLERİ

TOPRAK ALTI GRUBU

KANOLA - BAKLAGİLLER - PAMUKMISIR

YAPRAĞI YENEN YEŞİL BİTKİLER

ÇELTİKFİDE VE FİDANCILIK

ÇİM,PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ

MUZ

ÇAY

Tüm meyve ağaçlarında ortak doz kullanılır

AYÇİÇEĞİ

BUĞDAY

Hasat sonunu takip eden 60 gün içerisinde 1 litre B&T en az 200 litre su ile 
karıştırılarak 1000 m² alana topraktan bitkinin kök bölgesine uygulanır. Meyve 
tutumundan önce 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak 1000 m² alana 
yine bitki kök bölgesinden uygulanır. Meyve tutumundan sonra 1 litre B&T en az 
200 litre su ile karıştırılarak 2000 m² alana yapraktan bitkinin gövde yaprak 
dallarına ulaşacak şekilde püskürtme ile uygulanır.

Hasat sonunu takip eden 60 gün içerisinde 1 litre B&T en az 200 litre su ile 
karıştırılarak kök bölgesinden 3000 m² alana uygulanır. Sezon başlangıcından 
itibaren yeni tomurcuklarla beraber
1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak kök - dal - yapraklara gelecek şekilde 
3000 m² alanda püskürtme ile uygulanır. Her kesim sonrası 1 litre B&T en az 200 
litre ile karıştırılarak  3000 m² alanda yaprak - dal - gövdeye gelecek şekilde 
püskürtme ile uygulanmalıdır.

Elma, İncir, Kayısı, Şeftali, Kivi, Turunçgiller, Armut, Erik, Ayva, Fıstık ağacı, 
Badem, Ceviz, Zeytin
(1 Litre B&T 30-40 ağaç için uygundur) *Hasadı takip eden 60 gün içerisinde ağaç uykuya 
geçmeden önce 1 litre B&T en az 200 litre su ile topraktan ağacın taç izdüşümüne uygulanır.
* Çiçeklenmeden önce 1 litre B&T en az 200 litre su ile yine topraktan taç izdüşümüne 
uygulanır.
* Meyve tutumundan sonra 1/2 litre B&T en az 100 litre su ile yapraktan püskürtülerek 
uygulanır. Bu uygulama yapılırken, ağaç dalları ve gövdesi dahil olmak üzere gübreli su tüm 
ağaca uygulanmalıdır. Suyun 200 litreden fazla olmasının (1 litre B&T 1000 litreye kadar 
sulandırılabilir) hiç bir sakıncası yoktur.

Brokoli, Karnıbahar, Ispanak, Lahana, Pırasa, Soğan, Marul
Tohum ve fide dikiminden itibaren 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak toprak 
tavlı iken 3000 m² alana uygulanır. Bitkide en az 4 yaprak oluştuktan sonra 1 litre B&T en 
az 200 litre su ile karıştırılarak 3000 m² alana uygulanır. 2. Uygulamadan 20-30 gün sonra 
3. Uygulama 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak 3000 m² alana tatbik edilir.
Önemli not:
1) Damlama veya yağmurlama, sulama yapılan arazilerde B&T uygulaması sulamanın 
sonunda nemli toprağa yapılmalıdır.
2) Konvansiyonel tarım için npk + izelement takviyesi kesinlikle şarttır.
3) Fungusit herbisit ve insektisit zehirler ile karışabilir ve beraber uygulanabilir.

Patates, Şeker Pancarı, Kereviz, Havuç, Turp, Şalgam, Yer Elması
Ekim dönemi ile birlikte toprak tavlı iken (kesinlikle kuru toprağa uygulama 
yapılmaz) 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak 3000 m² alana uygulanır. 
Toprak üzerinde ürün 4 yaprağı oluşturduğu zaman (toprak tavlı iken) 1 litre B&T 
en az 200 litre su ile karıştırılarak 3000 m² alana uygulanır. Çiçek dökümünden 
sonra veya hasada 30-60 gün kala 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak 
3000 m² alana uygulanır.
1) Damlama veya yağmurlama, sulama yapılan arazilerde B&T uygulaması 
sulamanın sonunda nemli toprağa yapılmalıdır.
2) Konvansiyonel tarım için npk + izelement takviyesi kesinlikle şarttır.
3) Fungusit herbisit ve insektisit zehirler ile karışabilir ve beraber uygulanabilir.

Sezon başından itibaren yeni dikilmiş veya önceki yıllardan kalan ağaçlara 
düzenli olarak her ay 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak kök bölgesine 
uygulanır. Hasat sonuna kadar aylık 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak 
düzenli olarak uygulanmalıdır. Npk ve izelement taksiyesi kesinlikle yapılmalıdır. 
1 Yıllık B&T uygulama dozu 7-8 litre olarak önerilir.

Hayvancılıkta yemlik olarak yetiştirilen ürünlerde uygulama tablosu aşağıdaki 
gibidir. Tohum dikiminden itibaren 1 litre B&T en az 200 litre su ile 
karıştırılarak toprak tavlı iken 3000 m² alana uygulanır. Bitki toprak üstüne 
çıktıktan sora 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak toprak tavlı iken 
3000 m² alana uygulanır. Her ürün biçiminden sonra 1 litre B&T en az 200 litre 
su ile karıştırılarak 3000 m² alana uygulanır.

Çim ve  Çiçekçilikte 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak ayda 1 kez 
topraktan uygulanır. Bu doz 7 veya 10 günlük periyotlara bölünür ise daha iyi 
sonuç alınır.

Ekimle beraber suya ilave edilerek 1 litre B&T uygulanmalıdır. Uygulanacak alan 
1000 m²’dir. Kardeşlenme döneminde ot ilacı ile beraber 300 cc B&T 1000 m² alana 
kardeşlenme zamanından önce yapılmalıdır. Salkım tutumundan sonra 1 litre B&T 
3000 m² alana uygulanmalıdır. 2. Uygulama ise başaklar süt halinde iken yine 1 litre 
B&T 3000 m² alana yapraktan püskürterek uygulanmalıdır. Her türlü fungusit ya da 
insektisit ile karıştırılarak uygulama yapılabilir. Çeltik uygulamasını B&T gübre suyla 
karıştırılmadan direk olarak çeltik dikili arazideki suyun içine bırakılmak suret ile 
uygulanabilir. Su ile karıştırılarak uygulanma gerekecek olur ise herbisit - fungusit - 
insektisit uygulamalarında ise 1 litre B&T 100 litre su ile karıştırılarak uygulanabilir. 
Su miktarı artırılabilir ya da azaltılabilir. Bu gübre-su karışım oranı sadece çeltik için 
değiştirilebilmektedir.

Tohum ıslama; 100cc.  B&T 50 litre su ile karıştırılır. Tohumların ıslama işlemi 
bittikten sonra kurutmaya alınır. Tohumlar dikildikten sonra B&T verilebilmesi 
için toprağın veya ekin bölgesinin dezenfeksiyon işleminin bitmiş olması gerekir. 
Aksi takdirde dezenfektanla B&T’ın içeriğini bozabilirler. Dezenfeksiyon işlemi 
bittikten sonra 1 litre B&T en az 500 litre su ile beraber karıştırılarak sulama suyu 
olarak kullanılır. Bu uygulamanın ortalama 7 gün ara ile tekrarlanması gerekir.
Kalem alma; Çimlendirilecek kalemlerin 100cc.  B&T + 50 litre su karışımında 
çimlenmesi sağlanır. Dikim esnasında 1 litre B&T 500 litre su ile karıştırılarak 
sulama suyu olarak ortalama 7 günde 1 olmak üzere uygulanır.

Ekimle beraber topraktan 300 cc B&T 1000 m² alana uygulanır. (1 litre B&T + 
200 litre su) Sapa kalkma döneminde (Baklagiller için 4-6 yapraktan sonra) 300 
cc B&T 1000 m² alana (1 litre B&T + 200 litre su) uygulanmalıdır. Çiçeklenme 
döneminden önce tekrar, aynı uygulama 300 cc B&T 1000 m² alana (1 litre B&T 
+ 200 litre su) yapılmalıdır.

Ekim dönemi ile birlikte 1 litre B&T 3000 m² alana uygulanır.
Toprak üzerinde 3-4 yaprak olduğu dönemde yine 1 litre B&T 3000 m² alana 
uygulanır. Yağmurlama sulama var ise mısırlar 1 metre olduğu dönemde 
veya yağmurlama sulama sistemi yok ise tarlaya girilebilecek sınırda yine 1 
litre B&T 3000 m² alana uygulanır.

Maydonoz, Tere, Roka, Nane, Kara Lahana, Dere Otu, Kekik
Tohum dikiminden itibaren 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak 3000 
m² alana uygulanır. 1’den fazla kesim yapılan ürünlerde her kesimden sonra 1 
litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak 3000 m² alana uygulanır.

Ekimden sonra ot ilacı le karıştırılarak 200 cc B&T 1000 m² alana uygulanma-
lıdır. (1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılır.) Pas ya da kök boğaz ilaçları ile 
karıştırılarak 200 cc B&T 1000 m² alana uygulanmalıdır. (1 litre B&T en az 200 
litre su ile karıştırılır.)

Ekimle beraber 200 cc. B&T 1000 m² alana uygulanmalıdır.
(1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılır.) Bitki 8-10 yapraklı olduğu dönemde 
200 cc.  B&T 1000 m² alana uygulanmalıdır.
(1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılır.) Tarlaya girilebilecek
en son dönemde 200 cc. B&T 1000 m² alana uygulanmalıdır.
(1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılır.)

Domates, Salatalık, Patlıcan, Biber, Çilek vs.
Fide dikiminden itibaren cansuyu ile beraber B&T uygulaması yapılması çok önemlidir. Fide 
dikiminde 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılarak 1000 m² alana cansuyu ile beraber 
kök bölgesinden uygulanır. Sezon sonuna kadar önerilen doz 1000 m² alan için aylık 1-2 
litre B&T uygulaması önerilir. Bu doz her ay uygulanır. Daha iyi sonuç alınabilmesi için 
önerilen aylık dozun 7-10 günlük periyotlara eşit olarak bölünmesi önerilir.
Not: Kimyasal besleme npk + izelement mutlak surette belirlenen programda verilmeye 
devam edilmelidir (konvansiyonel tarım). Çiçek dökümünün yetersiz olduğu zamanlarda 1 
litre B&T en az 200 litre su ile yapraklardan bitkinin gövdesi de ıslanacak şekilde 
püskürtülmelidir.

Bitkisel Menşeli Organik Sıvı Gübre

“Gelecek İçin.”  
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B&T ORGANİK SIVI GÜBRENİN GENEL HATLARI İLE KULLANIM DETAYLARI VE SPESİFİK 
ÖZELLİKLERİ

 Bu ürün B&T BİTKİSEL MENȘELİ ORGANİK SIVI GÜBRE LİSANSI         % 100 
r.

 B&T   kullanılan matery  tamamı  kaynaklıdır. Tüm 
așamalarında  metodlar kullanılmıș olup   yasal metod 
kullanılmamamıștır.   bulunan  de   ve toprağın 

yacı olan tüm elemanlar B&T ENZİMAL   mevcuttur.  AYRICA; 1 mm  B&T 
ENZİMAL GÜBRE İÇERİSİNDE ORTALAMA 40 BAU/m1  r. B&T 

r.

  genel olarak yașadıkları sorunları ve  göz önüne alarak bu ürün 
hazırlanmıștır.
- TUZLANMA:    ve bu    yararlı 

 , toprakta  tuzların,  yıllardan kalan yasal 
 kısa  süre  yapıları bozularak,  materyallere dönüștürülür. 

r.
- ERKENCİLİK: T r.
- KÖKLENME: Daha da   kök yapısı    toplama alanı 

r. Ayrıca; osmoz basıncını da artırdığı  ağacın yașlılığı ya da damarlarında olușan 
sorunlarda, r.
- İZELEMENT: yacınız en aza r. B&T pH düzenleme   topraktan 
alınamayan  ve makro(n/p/k)  de alınmasını sağlar. 

Fe, ca, mg, mn, cu, mo, b,s mevcuttur.
- B&T:  1 yıl önce kullanılmaya bașlandığı zaman; ortalama  sayısında %30 artıș, 
tutum oranında  bu oran en alt  % 90 olacaktır. Buna paralel olarak da 
hızı artacaktır. Hasattan önce de 30-45 gün aralığında 1000 m  alan  (Yapraktan) en çok 

½
- AKARLAR: Bu  asalak canlılar görüldüğünde ya da görülmeden önce yaprak altlarında 

 metodu  uygulandığında; akarların  r. Bu ürün akarları 
öldürmez.   ortamı terk r. Ayrıca yukarıda 
üzere, yaprak   kalınlașması  , akarların  bu mumsu 
tabakayı ve güçlenen yaprağı delemezler. Dolayısı  akarlar   açlıktan 

- HASAT: Hasattan 30-45 gün önce uygulandığı zaman meyve   kalıntıları 
 ya da   7-14 gün  tamamen bozulurlar. T  de  

   kalıntı bulunamaz. Böylece ürünümüzün gümrük kapılarından 
y r.

- KONVANSİYONEL TARIM: K  tarım yapılıyor  olsa; B&T toprakta bulunan 
tüm olușumları  yıllardan kalan r, yasal atık, çözülemeyen 
meteryaller,vs...) çözerek ya da    yapıları 

  hale r. Bunun sonucunda da yasal kullanılmıș olsa 
  göre ürünün   oranda artacaktır. Ancak; ürün  zaman 

 tarımdan elde    olmayacaktır,  tarım uygulamalarında B&T çok 
bașarılar kazanmıștır.
- ORAN ARTIȘI: Hasa , Șeker ya r.
- RAF ÖMRÜ: Hasat  yaș meyve ya da  raf ömrü ortalama olarak 5-10 gün 
daha uzamıștır.
- HASTALIK:  Hastalık, pH ve tuzlanma oranı yüksek olan bölgelerde; dekara 
uygulanan doz oranının +1  artırılmasını kuvvetle . Çünkü;  gücünün 

 kısmını hastalık yapan olușumlara ya da pH düzenlemeye, tuzlanmayı çözmeye 
harcayacağı , asıl görülecek  daha geç  neden . Bunu 
önlemek  ekstra olarak 1  doz uygulanmasını . Ancak;  
zaman yasal ya da   olarak . Bu  olușmasını; güçlenen 

n ya
- ORGANİK DEĞER: Toprak  yapılan yerlerde  oranı eğer  altında 

 dozun  yıla mahsus olmak üzere; % 50 daha artırılması ya da extra +1 
uygulanması uygundur.
- pH: pH kalıcı olarak r. pH așırı yüksek ya da düșük topraklarda 

   gerçekleșmez. Bu topraklarda  pH 
kurulmalıdır. B&T pH  kalıcı olarak kurar ve  çok rahat   yaç 
duyduğu  topraktan  sağlar. Toprağın su  artar. T

 - keseklenme  ortadan kalkar. Kurak yıllarda topraktan çatlamalar 
 görülür. Toprağı çözme  en az 4 ay sonra r, 6.ayda gözle görülür 
r.

 Broșürümüzde; gereken açıklayıcı doz oranları mevcuttur. Bunun  
a r.

 Genel Uyarı! B&T   ambalaj  formunda  ve 
 r.  ve    1  B&T 

en az 200  su  karıștırılmalıdır. Tamamen kuru formda olan toprağa asla uygulama 
yapmayınız. Önce toprağın tavlı hale  ya da gübre uygulamasından önce toprağa 
su  olmasına at r. B&T uygulamalarının her zaman sulama sonuna 
doğru yapılmasına özen r. B&T tüm yasal  besleme  

r.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : (W/W)

T  : %35

: %14

Toplam Azot : %1.5

Suda Çözünür K2O                             :

pH Aralığı  : 3.5-5.5

%3.5
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L-Aspar c

L- c

L-Ar

L-Cyst

L

L

L-Ly

L

L-Pr

L-S

L-Thr

L-Tryptophan

L-V

Ç ye t r. Yüksek şelat gücü vardır.

r. Yüksek şelat gücü vardır. D r.

Ç ye t r. Soğuğa k r rtırır.

Yüksek şelat gücü vardır. Krolofil oluşumunu sağlar.

Yüksek şelat gücü vardır. Soğuğa k r rtırır.

Klorofil oluşumunu sağlar k n reeze etk yapar, An reeze prot
yapıtaşını oluşturur.

Klorofil oluşumunu sağlar. B zenler, polen v rtırarak
döl tutmayı artırır.

Meyve oluşumunu sağlar zenler, prot t r,
k rtırır.

k rese karşı korur.

r r.

r.

r r.

r r.

AMİNOASİTLERİN BİTKİLER ÜZERİNE ETKİSİ

Alk rot
Ç rot re ayrıştırır k yapı taşını oluşturur.
Am r

k özsuyu ar k kılmakta,dokuda berraklaşmayı ve renk oluşumunu sağlamak-
tadır to r ze etmekt r.
Gluk (Aroma artırıcı)

k k at,koku ve aromaya katkıda bulunmaktadır.Gluko k
k r cundan kopararak ayrışmayı sağlamaktadır.Düşük pH da 

r.
Xylanasa (K

k k resel denge, k kılcal kök uçları v v z
etk r k k y r k çer cellase k ke esas 
üz k y k r.

k k y r.Y r z y raktır r r. Tüm 
k r rev üstlenmekt r.

y Zararlı k myasalları parçalar.)
Topraktak rarlı k my ve z rçalayar k k c ç r.To-
pr y k rtıtır y r ve yükseltgenme ( y yollarla 
ç k myasal bağları kır çoğu zaman bunu y ft bağ veya halka yapısı oluşturarak 
gerç r r.

co (Erk
k ve erk r k tosentez yapması 

ve atmosferdek k aya y r.
Tr (TG) E
Prot kasyonunda rol oynar.Ortamda uy vey n’

kullanımını ka t r.
Katalaz (Zararlı k myasalları or r.)

k r aydalı hale dönüştürür k rojen per
eder v k rol oynay r.

rogenaz
Atmosferde bulunan N2 formundak zotu amonyak ra k ç kullanacağı 
forma dönüştürür.

k raf ömrünü uzatır k renk, tat, ar yeye çıkar.
İzomeraz (Aroma artırıcı)
Meyve de tatlılık derec rtırır kozun frükto ka y zomerazdır.
Üreaz (Az k kullancağı forma dönüştürür)
Üreaz, ür k ve amony r ka ze eder r k çok 

r.

ENZİMLERİN BİTKİLER ÜZERİNE ETKİSİ

ÖNEMLİ UYARI !!!
1) B&T KULLANIMI;  FUNGUSİT/İNSEKTİSİT/HERBİSİTLER VE TÜM KİMYASAL BESLEME 
ÜRÜNLERİ  (N/P/K   +   İZELEMENT) İLE KARIȘTIRILARAK DA UYGULANABİLİR. ANCAK; 
KLORLU ȘEHİR ȘEBEKE SUYU İLE DİREK OLARAK KARIȘTIRILMAMALIDIR. EN AZ 24 SAAT 
ȘEBEKE SUYU DİNLENDİRİLİR İSE B&T İLE KULLANILABİLİR.

2) TOPRAKTA DEZENFEKTAN KULLANILMASI ZORUNLU HALE GELMİȘ İSE, ÖNCE 
DEZENFEKTAN UYGULAMASI YAPILIR. EN AZ 48 SAAT GEÇTİKTEN SONRA B&T UYGULA-
NABİLİR. B&T UYGULAMASINDAN HEMEN SONRA DEZENFEKTAN 
UYGULANIR İSE B&T ETKİSİ CİDDİ ȘEKİLDE AZALACAKTIR.

3) GÜBREMİZİ HİÇBİR ZAMAN KİMYASAL YA DA ORGANİK İLAÇ OLARAK ÖNERMİYORUZ. 
BU ETKİLERİN  OLUȘMASINI; GÜÇLENEN BİTKİ BÜNYESİ DOĞAL YÖNTEMLER İLE KENDİ 
KENDİNE ÇÖZMEKTEDİR !!!...

m gloop

İç ve Dış Tic. A.Ş.

m genzo

m gwet
m ggold
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Biyolojik Tarım
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0312 255 00 08
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fo@armepazarlama.com

ORGANİK SIVI GÜBRE
•  Sebze Ür

•  Meyva Grupları

•  Toprak Altı Grubu

•

• Pey

•  Ağaç Grupları


