
Unikey Nano Professional
Unikey Nano Professional Bakır (Cu), Demir (Fe), Manganez (Mn) ve Çinko EDTA şelatlıdır.
Klor ve Biüret oranları çok düşüktür ve tüm bitkilerde güvenle kullanılabilir. 
Kompozisyonundaki azot ve potasyumun yanı sıra, yüksek fosfor ve iz element içeriği ve
bitki gelişim düzenleyicileri sayesinde gelişimin erken aşamalarında bitkilerin besin
ihtiyaçlarını karşılar. Yüksek fosfor içererek daha fazla meyve tutumu, sağlıklı büyüme ve
yüksek verim elde edilir.

Unikey Nano Professional pamuk, tütün, ayçiçeği, şeker pancarı, patates, mısır, hububat, tarla bitkileri, domates, biber, salatalık,
patlıcan, kavun, karpuz, fasulye vb. Gibi sebzelerde güvenle kullanılabilir.

Ayrıca meyve ağaçları ve narenciye, şe�ali, elma, erik, kayısı, zeytin, fındık ve fıstık gibi süs bitkilerinde güvenle kullanılır.

Kök gelişimi için   (10 -52-10 + TE)
Çiçek gelişimi için   (10-52-10 + TE)
Daha yeşil yapraklar için  (30-10-10 + TE)
Meyve gelişimi ve sertliği için  (17-7-21 + 6.5CaO + 2.5MgO + TE)
Meyvelerin daha iyi renk toplaması için (10-10-40 + TE)
Çiçek ve meyve gelişim performansı için (0-40-40)

Unikey Nano Professional serisi, ürünün dengeli gelişim için gerekli tüm besinleri almasını sağlamak için güvenle kullanılabilir.

20-20-20+2MgO+TE

19-19-19+2MgO+TE

30-10-10+TE

10-52-10+TE

11-40-10+2,5MgO+TE

0-40-40+TE

5-0-40

10-30-20+2,5MgO+TE

7-35-7+2,5MgO+TE

15-30-15+2,5MgO+TE

10-20-10+2,5MgO+TE

10-20-0+7Zn+2CaO +4MgO

10-0-45+2,5MgO+TE

13-0-46+TE

7-6-40+TE

15-5-40+TE

15-05-35+2MgO+TE

17-8-27+2,5MgO+TE

16-8-24+2MgO+TE

20-10-20+2,5MgO+TE

17-7-21+6,5CaO+2,5MgO+TE

09-09-36+3MgO+TE

10-10-36+3MgO+TE

10-8-35+2,5MgO+TE
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100% Suda Çözünür
Mor Şelatın Gücü

Kullanıldığı Bitkiler

Unikey Nano Professional'ın yaprak tarafından genel uygulama dozu, 100 litre su veya dekar başına 200-400 g'dır.
En iyi sonuçlar için, büyüme mevsiminin başlangıcında 10-14 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılmalıdır.
Ayrıca uçakla da uygulanabilir. Örnek olarak uçakla uygulanırken: Dekara alanda 5 litre suya 100 g Unikey Nano Professional
10-52-10 karıştırın.

Dozaj ve Kullanım

Formülasyonlar

Dengeli gelişim için:

Bitki gelişimini desteklemek için:

NPK Suda Çözünür Gübreler
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20-20-20+2MgO+TE

20-20-20+2MgO+TE

Bitkiler YapraktanTopraktanUygulama Zamanı

Tüm Sebzeler

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
Magnezyum Oksit (MgO)
Bor (B)
Şelatlı Bakır (Cu) Edta
Çinko (Zn) EDTA Şelatlı
Demir (Fe) DTPA Şelatlı
Manganez (Mn) EDTA Şelatlı
Molibden (Mo)

20 %
20 %
20 %

2 %
100 ppm   0.01 %
70 ppm 0,007 %

70 ppm    0.007 %
600 ppm   0.06 %
300 ppm   0,03 %
50 ppm 0,005 %

Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 5-20 kg/ha/gün 200-300 gr / 100 lt su

Çilek Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 5-20 kg/ha/gün 200-300 gr / 100 lt su

Tüm Tarla Bitkileri Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama - 200-300 gr / 100 lt su

Tüm Meyve Üretimi Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 5-20 kg/ha/gün 300-500 gr / 100 lt su

Muz Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 5-20 kg/ha/gün 300-500 gr / 100 lt su

Unikey Nano

20-20-20+2MgO+TE

Unikey Professional 20-20-20 + 2MgO + TE, yüksek kalitede hammaddeden üretilmiş bir gübredir. % 100 suda çözünür ve toksik
veya çözünmeyen artıklardan arınmış özel bir üründür. Unikey Professional 20-20-20 + 2MgO + TE, tüm sulama sistemlerine
uyumludur ve yaprak gübrelemesi için kullanılabilir. Miktarları bitkinin büyüme aşamasına, seçilen çeşide, toprağın verimliliğine
ve büyüme yöntemine adapte edebilir.

Unikey Nano Professional 20-20-20 + TE, hiçbir karbonat veya sülfat tuzu içermez.

Ürünün düşük EC seviyesi yüksek beslenme yeteneği sağlar.

Unikey Nano Professional ürünleri yüksek kaliteli hammaddelerden üretilmiştir. Bu, mahsul üretiminde önemli bir faktör
olan kaliteli ürün güvenilirliğini sağlar.

Düşük Tuzluluk

Yüksek Kalite

1 - 5 - 10 ve 25 Kg ambalajlarda üretilir

Garanti Edilen İçerik (w / w)

Unikey Nano Professional 20-20-20+2MgO+TE
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Unikey Nano Professional 10-52-10 + TE, büyüme periyodunun ilk ve orta evrelerinde kök gelişimi ve çiçeklenme için yüksek fosfor
içerikli bir formülasyondur.
Bitkinin üretken parçalarını geliştirmeye yönlendirerek, üründe sorunsuz çiçeklenme ve ilkbahar sağlar.
Hava koşullarının kötüleşmesi, toprak ısısının azalması ve fosforun alımının azaldığı dönemlerde bile bitkiler tarafından kolayca
emilen bir fosfor kaynağıdır.

10-52-10+TE

10-52-10+TE

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
Bor (B)
Şelatlı Bakır (Cu) Edta
Çinko (Zn) EDTA Şelatlı
Demir (Fe) DTPA Şelatlı
Manganez (Mn) EDTA Şelatlı
Molibden (Mo)

10%
52%
10%

100 ppm   0.01 %
70 ppm    0.007 %

70 ppm 0,007 %
600 ppm   0.06 %
300 ppm   0,03 %
50 ppm 0,005 %

Bitkiler YapraktanTopraktanUygulama Zamanı

Tüm Sebzeler Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 1-3 kg/ha 200-300 gr / 100 lt su

Pamuk 6 yapraklı dönem 2-3 kg/ha 200-400 gr / 100 lt su

Pamuk Çiçeklenme boyunca 1-2 kg/ha 200-400 gr / 100 lt su

Patates Yumru oluşumunda 1-2 kg/ha 200-400 gr / 100 lt su

Narenciye Çiçeklenme öncesinde 1-2 kg/ha 200-400 gr / 100 lt su

Çilek Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 1-3 kg/ha 200-300 gr / 100 lt su

Tüm tarla bitkileri Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama - 200-300 gr / 100 lt su

Tüm Meyve Üretimi Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 1-3 kg/ha 300-500 gr / 100 lt su

Muz Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 1-3 kg/ha 300-500 gr / 100 lt su

Garanti Edilen İçerik (w / w)

1 - 5 - 10 ve 25 Kg ambalajlarda üretilir

100% Suda Çözünür
Mor Şelatın Gücü

Unikey Nano Professional 10-52-10+TE
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10-10-40+TE

10-10-40+TE

Unikey Nano Professional 10-10-40 + TE, profesyonel bitkilerin genç ve ileri aşamalarında suda çözülerek kullanılır.

Unikey Nano Professional 10-10-40 + TE, bahçecilik ve seralarda N, P, K ve B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn gibi makro bitki besin maddelerinin
ihtiyaçlarını karşılayan bir gübredir. Suda tamamen çözünen yapraklar ve topraktan uygulanan özel bir katı üründür.

Potasyum bakımından zengin Unikey Nano Professional 10-10-40 + TE, mahsulün olgunlaşma ve verim artışını sağlar.

Bitkiler YapraktanTopraktanUygulama Zamanı

Meyve ağaçları Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 2-5 kg/ha 200-300 gr / 100 lt su

Bahçe Bitkileri Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 2-5 kg/ha 200-300 gr / 100 lt su

Suda Yetişen Bitkiler Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 1-2 kg/ha 200-300 gr / 100 lt su

Süs Bitkileri Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 3-5 kg/ha 200-300 gr / 100 lt su

Fidanlıklar Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 3-5 kg/ha 200-300 gr / 100 lt su

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
Bor (B)
Şelatlı Bakır (Cu) Edta
Çinko (Zn) EDTA Şelatlı
Demir (Fe) DTPA Şelatlı
Manganez (Mn) EDTA Şelatlı
Molibden (Mo)

10%
10%

40%
100 ppm   0.01 %

70 ppm    0.007 %
70 ppm 0,007 %

600 ppm   0.06 %
300 ppm   0,03 %
50 ppm 0,005 %

1 - 5 - 10 ve 25 Kg ambalajlarda üretilir

100% Suda Çözünür
Mor Şelatın Gücü

Garanti Edilen İçerik (w / w)

Unikey Nano Professional 10-10-40+TE
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Unikey Nano Professional O-40-40 + TE, damla sulama ve yaprak uygulamalarıyla uygulanabilir.

Unikey Nano Professional O-40-40 + TE, ekimden önce, hasa�an önce, çiçeklenme öncesi ve hasat sırasında verimi artırmak, çiçekleri
tutmak ve sürekli çiçeklenmeyi teşvik etmek ve hızlı kök gelişimini sağlamak için ekimden sonra ince ve zayıf büyümeyi önlemek için
kullanılmalıdır. .

Meyve ve sebzeler için özel olarak üretilmiş şelatlı,% 100 suda çözünür bir üründür. Unikey Nano Professional O-40-40 + TE şelatlıdır
ve soğuk havalarda bile bitki tarafından% 100 alınabilir.

0-40-40+TE

0-40-40+TE

1 kg Unikey Nano Professional O-40-40 + TE,
1 litre suda çözünme kapasitesine sahiptir.

1 - 5 - 10 ve 25 Kg ambalajlarda üretilir

40%
40%

100 ppm   0.01 %
70 ppm    0.007 %

70 ppm 0,007 %
600 ppm   0.06 %
300 ppm   0,03 %
50 ppm 0,005 %

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
Bor (B)
Şelatlı Bakır (Cu) Edta
Çinko (Zn) EDTA Şelatlı
Demir (Fe) DTPA Şelatlı
Manganez (Mn) EDTA Şelatlı
Molibden (Mo)

Garanti Edilen İçerik (w / w)

Meyve Ağaçları Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 2-5 kg/ha 150-200 gr / 100 lt su

Bahçe Bitkileri Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 2-5 kg/ha 125-175 gr / 100 lt su

Suda Yetişen Bitkiler Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 1-2 kg/ha 175-200 gr / 100 lt su

Süs Bitkileri Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 3-5 kg/ha 175-200 gr / 100 lt su

Fidanlıklar Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 3-5 kg/ha 150-200 gr / 100 lt su

Bitkiler YapraktanTopraktanUygulama Zamanı

Unikey Nano Professional 0-40-40+TE



Tüm Sebzeler Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 5-20 kg/ha/gün 200-300 gr / 100 lt su

Çilek Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 5-20 kg/ha/gün 200-300 gr / 100 lt su

Tüm tarla bitkiler Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama - 200-300 gr / 100 lt su

Tüm meyve üretimi Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 5-20 kg/ha/gün 200-300 gr / 100 lt su

Muz Çiçeklenmeden hasada kadar her dönemde 2-4 uygulama 5-20 kg/ha/gün 200-300 gr / 100 lt su

www.unikeyterra.com6

1 7 - 7 - 2 1
+6.5CaO+2.5MgO+TE

17-7-21+6.5CaO+2.5MgO+TE

Unikey Nano Professional 17-7-21 + 6.5CaO + 2.5MgO + TE, bitkilerin genç ve ileri aşamalarında suda çözülerek kullanılır.

Bahçe bitkilerinde ve seralarda N, P, K ve B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn gibi makro bitki besin maddelerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir gübredir.
Suda tamamen çözünen yaprak ve topraktan uygulanabilen özel bir katı üründür.

Unikey Nano Professional 17-7-21 + 6.5CaO + 2.5MgO + TE, kalsiyum ve magnezyum yönünden zengin, mahsulün olgunlaşmasını
teşvik eder. Kireçlenmez, çünkü nemi emmez. Soğuk suda bile çözünür.

1 - 5 - 10 ve 25 Kg ambalajlarda üretilir

100% Suda Çözünür
Mor Şelatın Gücü

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
Magnezyum Oksit (Mgo)
Kalsiyum Oksit (CaO)
Bor (B)
Şelatlı Bakır (Cu) Edta
Çinko (Zn) EDTA Şelatlı
Demir (Fe) DTPA Şelatlı
Manganez (Mn) EDTA Şelatlı
Molibden (Mo)

17 %
7 %

21 %
2.5 %
6.5 %

100 ppm   0.01 %
70 ppm    0.007 %
70 ppm    0,007 %
600 ppm   0.06 %
300 ppm   0,03 %
50 ppm 0,005 %

Garanti Edilen İçerik (w / w)

Bitkiler YapraktanTopraktanUygulama Zamanı

Unikey Nano Professional 17-7-21+6.5CaO+2.5MgO+TE



Kullanım Dozu

Unikey Despero suda çözünür tüm Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) içerir. Mikro elementi,
amino asidi ve vitamin içeriği ile bitkiler için ideal bir gübredir. Unikey Despero ürünleri,
% 100 büyüme gücü ve genel amaçlı kullanımlar ve bitkiye özgü formülasyonlar veren en iyi kalitede
 damla sulama gübresi ile bitkilerin ihtiyaçlarını karşılar.

Unikey Despero, bitki gelişiminde her aşamaya hitap eden geniş ürün yelpazesiyle bitki üretiminde en iyi sonucu verir.

Unikey Plantmate ve Unikey Miracle, suda çözünür tüm Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) içerir.
Mikro elementi, amino asidi ve vitamin içeriği ile bitkiler için ideal bir gübredir.

Unikey Plantmate ve Unikey Miracle ürünleri,% 100 büyüme gücü sağlayan en iyi kalitede damla sulama gübreleridir.
Bitkisel gelişimin her aşamasına hitap eden geniş formülasyon yelpazesi sayesinde,

bitki üretiminde en iyi kalitede sonuçlar elde edersiniz.

Humik & Fulvik Asit
ve Amino Asitler ile Zenginleştirilmiştir

100% Suda Çözünür

7 www.unikeyterra.com

Köklenme ve gövde oluşumu için hücre
bölünmesini hızlandırır.
Vejetatif gelişmeyi hızlandırır.
Olgunlaşma ve renklenmeyi hızlandırır.
Sebze ve meyvelerin daha uzun süre
depolanması için.
Tüm dönemlerde kullanıma uygun
dengeli beslenme sağlar.

10-40-10+TE

20-10-10+TE

7-6-40+TE

20-20-20+TE

Unikey Despero

Unikey Despero

Unikey Despero

Unikey Despero

1 - 5 - 10 ve 25 Kg ambalajlarda üretilir

20-20-20+TE

19-19-19+TE

18-18-18+TE

17-17-17+TE

10-52-10+TE

10-40-10+TE

15-30-15+TE

10-30-10+TE

10-20-10+TE

12-12-36+TE

10-0-45+TE

7-6-40+TE

16-8-24+TE

20-10-10+TE

15-5-35+TE

Formülasyonlar

NPK Suda Çözünür Gübreler



www.unikeyterra.com8

Unikey Despero bir makro ve mikro besleyici, şelatlı, suda çözünür, kristalimsi katı bir kimyasal gübredir. 
Tamamen saf kimyasallardan üretilmiştir. Kimyasal gübrelerde klor bulunması fitotoksisite açısından çok önemlidir.

Unikey Despero 20-20-20 + TE'de klor bulunmaması, kendine özgü bir özellik sunar. Bitki besin maddelerinin yapraktan etkisi hem
hızlı hem de tamamen çok kısa sürede görülür. Yaprak uygulamasının yanı sıra damlama, yağmurlama ve diğer sulama sistemlerinde
doğrudan toprağa uygulanabilir. En büyük özelliklerinden biri, suda kolayca çözünme kabiliyetidir. Bu özellik, her türlü püskürtme
ekipmanı, uçak ve tüm sulama sistemlerinde kullanılmasını sağlar.

Bitkiler Uygulama

Elma, Armut, Şe�ali, Erik, Kayısı, Vişne,
Turunçgiller, Ceviz, Badem, Antep Fıstığı

20%
20%
20%

0.02%
0.03%
0.02%
0.06%
0.03%

0.002%

Büyüme dönemlerinin başında ve bitkinin besin desteğine ihtiyaç duyduğu zamanda dekara 200 gr. veya 100 lt suya 100-200 gr dozda uygulanır.
Birçok insektisit ve fungusitle karıştırılarak atılabilir. Sezon boyunca 3 uygulama yapılabilir.

Zeytin Çiçek salkımları teşekkül edince 100 lt suya 100-200 gr dozda uygulanır. Dane teşekkülünden sonra tekrarlanır.

20-20-20+TE

Çilek İlk meyve gözleri belirdiğinde dekara 200 gr dozda uygulanır. 7-10 gün ara ile 3 veya daha fazla sayıda uygulanabilir.

Üzüm bağı, ahududu, böğürtlen Büyüme dönemi başlangıcında veya ihtiyaç duyulduğunda dekara 200 gr dozda uygulanır.

Pamuk, Soya, Fıstık, Şeker Pancarı,
Tatlı patates

Yaprak teşekkülünün tamamlanmasından sonra dekara 200 gr dozda uygulanır ve gerektiğinde 15 gün ara ile tekrarlanır.

Mısır, Ayçiçeği Yabancı ot ilaçları ile birlikte dekara 200 gr. dozda uygulanır. Gerekirse 1-2 kez tekrarlanır.

Tütün Tarla döneminde özellikle şiddetli yağmurlarda yıkanan toprağa tamamlayıcı besin maddesi vermek gerektiğinde, dekara 200 gr. dozda 
yapraklara püskürtülür. İstenilen yaprak rengi ve gelişme elde edilinceye kadar tekrarlanır.

Domates, Patlıcan, Biber, Salatalık, Kabak,
Kavun karpuz

Bitki 3-4 ha�alık olduğunda, dekara 200 gr dozda uygulanır.
En iyi sonucu almak için sezon boyunca 7-10 gün ara ile 5-7 uygulama yapılmalıdır.

Patates

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Pirinç

Bitki gençken dekara 200 gr. dozda ilk uygulama yapılır ve 7-10 gün aralarla yumru teşekkülünün başladığı dönemden 30 gün sonrasına kadar 
uygulanır.

Kardeşlenme başlangıcında yabancı ot ilaçları ile birlikte dekara 200 gr. dozda yapraktan uygulanır. Ayrıca hububa�a başakların 10% u 
görüldüğünde yapılacak ikinci uygulamanın etkisi çok fazladır.

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünebilir Bor (B)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünebilir Mangan (Mn)
Suda Çözünebilir Molibden (Mo)
EDTA ŞELAT

Garanti Edilen İçerik (w / w)

1 - 5 - 10 ve 25 Kg ambalajlarda üretilir

Unikey Despero 20-20-20+TE



www.unikeyterra.com9

Unikey Despero 10-40-10 + TE, farklı özel pigmentler içeren ve tüm bitkiler üzerinde çok etkili, fosfor bakımından zengin bir gübredir.
Kompozisyonunda bulunan azot ve potasyumun yanı sıra, yüksek oranda fosfor içeriği sayesinde bitkilerin besinsel ihtiyaçlarını erken
gelişim evrelerinde karşılayan bir üründür. Daha yüksek fosfor, daha fazla sedat büyümesi, daha fazla çiçeklenme ve meyve tutumu,
sağlıklı büyüme ve verim sağlar.

Bu fosforlu formülasyon, bitkinin erken evrelerinde kök gelişimini teşvik etmek, genç dönemde fosfor depolamak ve çiçeklenme
döneminde sağlıklı çiçekler üretmek için kullanılır. Çiçeklenme döneminde bitkinin ihtiyaç duyacağı yüksek miktarda
mikro element içerir.

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan

10-40-10+TE

Ürünü gelişme döneminde bölerek ve özellikle sebzenin hızlı gelişme döneminde
artırarak kullanılmalıdır.

Açık tarla sebzeleri, Domates,
Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye

3 - 5 Kg / Da

Yapraktan
150 - 200 gr / 100 lt su

Ürünün gelişme döneminde bölünerek, özellikle sebzenin hızlı gelişme dönemlerinde
artırılarak kullanılır.

Sera Sebzeleri 3 - 5 Kg / Da 150 - 200 gr / 100 lt su

Çiçeklenme öncesi ve sonrası 3-4 uygulamaya bölünerek uygulanmalıdırMeyve Ağaçları 100-150 gr / ağaç 150 - 200 gr / 100 lt su

Bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek, özellikle meyve çiçeklenme
öncesi artırılarak kullanılmalıdır.

Bağ 3 - 5 Kg / Da 200 - 250 gr / 100 lt su

Çiçek öncesi ve sonrası bölünerek 2-3 uygulamaZeytin 100 - 150 gr / ağaç 150 - 200 gr / 100 lt su

Çiçek öncesi ve sonrası bölünerek 2-3 uygulamaNarenciye 150 - 200 gr / ağaç 150 - 200 gr / 100 lt su

Haziran dökümlerinden önce 15-20 gün arayla 2 uygulamaFındık 150 gr / ocak 150 - 200 gr / 100 lt su

Renk dönmeye başlamadan önce 7-10 gün arayla 3-4 uygulamaÇilek 1.5 - 2 Kg / Da 150 - 200 gr / 100 lt su

Yumru oluşmaya başlamadan önce bölünerek 2-3 uygulamaPancar, Patates, Havuç 1.5 - 2 Kg / Da 200 - 250 gr / 100 lt su

Taraklanma başlangıcı ve çiçek öncesiPamuk 1.5 - 2 Kg / Da 150 - 200 gr / 100 lt su

10%
40%
10%

0.02%
0.02%
0.03%
0.06%
0.03%

0.002%

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünebilir Bor (B)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünebilir Mangan (Mn)
Suda Çözünebilir Molibden (Mo)
EDTA Şelat

Garanti Edilen İçerik (w / w)

Artan büyüme hızı,
   Artan tahıl ağırlığı

Soğuk direnç kapasitesini artırır ve
daha fazla kuraklığa direnir

Hastalığa karşı koyma yeteneği gelişir

1 - 5 - 10 ve 25 Kg ambalajlarda üretilir

Unikey Despero 10-40-10+TE
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Unikey Despero 7-6-40 TE, özellikle yoğun meyve üretimi ve meyve kalitesini ar�ırmak için üretim aşamasında ekstra bir potas
formülüne sahiptir. Çabuk emilim ve yüksek verim için şelatlı mikro besleyicili yüksek kaliteli saf hammaddelerden yapılmıştır.

Unikey Despero 7-6-40 TE, bitkilerde çiçeklenme sonrası uygulanan çok amaçlı bir formülasyondur. Meyve tutumunu ve meyve
gelişimini destekler. Aynı anda meyve olgunlaşması sağlar. Gövde ve meyvenin dolgunluğunu sağlar.

Unikey Despero 7-6-40 TE, meyvelerin kalitesini ve miktarını etkiler. Bitkilerin hastalıklara karşı direncini ar�ırır. Meyvede çatlamayı
azaltır, sert ve tam meyvenin yanı sıra bitkilerin gelişimi için gereken azotu da sağlar. Meyve döneminde, bitkinin ihtiyaç duyacağı
yüksek miktarda mikro element içerir.

7%
6%

40%
0.02%
0.02%
0.06%
0.03%
0.03%

0.002%

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
EDTA ŞELAT

Garanti Edilen İçerik (w / w)

7-6-40+TE

100% Suda Çözünür
1 - 5 - 10 ve 25 Kg ambalajlarda üretilir

Unikey Despero 7-6-40+TE

Bitkiler Uygulama Dönemi Topraktan
Ürünü gelişme döneminde bölerek ve özellikle sebzenin hızlı gelişme döneminde
artırarak kullanılmalıdır.

Açık tarla sebzeleri, Domates,
Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye

3 - 5 Kg / Da

Yapraktan
150 - 200 gr / 100 lt su

Ürünün gelişme döneminde bölünerek, özellikle sebzenin hızlı gelişme dönemlerinde
artırılarak kullanılır.

Sera Sebzeleri 3 - 5 Kg / Da 150 - 200 gr / 100 lt su

Çiçeklenme öncesi ve sonrası 3-4 uygulamaya bölünerek uygulanmalıdırMeyve Ağaçları 100-150 gr / ağaç 150 - 200 gr / 100 lt su

Bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek, özellikle meyve çiçeklenme
öncesi artırılarak kullanılmalıdır.

Bağ 3 - 5 Kg / Da 200 - 250 gr / 100 lt su

Çiçek öncesi ve sonrası bölünerek 2-3 uygulamaZeytin 100 - 150 gr / ağaç 150 - 200 gr / 100 lt su

Çiçek öncesi ve sonrası bölünerek 2-3 uygulamaNarenciye 150 - 200 gr / ağaç 150 - 200 gr / 100 lt su

Haziran dökümlerinden önce 15-20 gün arayla 2 uygulamaFındık 150 gr / ocak 150 - 200 gr / 100 lt su

Renk dönmeye başlamadan önce 7-10 gün arayla 3-4 uygulamaÇilek 1.5 - 2 Kg / Da 150 - 200 gr / 100 lt su

Yumru oluşmaya başlamadan önce bölünerek 2-3 uygulamaPancar, Patates, Havuç 1.5 - 2 Kg / Da 200 - 250 gr / 100 lt su

Taraklanma başlangıcı ve çiçek öncesiPamuk 1.5 - 2 Kg / Da 150 - 200 gr / 100 lt su
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Granül, toprak altında sülfat formunda uygulanan bir bileşik gübredir ve tüm topraklara
ekilecek bitkiler için alt toprak gübre olarak kullanılabilir.

Ekim sırasında gübre, tohum derinliğine bir bant olarak uygulanmalıdır.
Serpme yapılması gerekiyorsa, gübre toprağın altındaki tohumun derinliğine
getirilmelidir. Aksi takdirde, istenen verim elde edilemez.

Konsantre, yüksek etkili granül üçlü NPK gübreleri optimum besin içeriğine sahiptir. Bu gübre, temel besinler bitkiler tarafından
kolayca sağlanan bir şekilde bulunur. Buradaki azot nitrat, amonyak, üre formundadır. Bu gübrelemenin granülasyonu hızlı
dozajlamayı sağlar. NPK gübresi özellikle mısır, ayçiçeği, şeker pancarı ve patates yetiştiricileri ile meyve ve sebzeler için önerilmektedir.
Potasyum içeriği düşük topraklarda ve ekstra potasyum gerektiren bitkilerde kullanılır.

Yıllık ürünlerle kullanıldığında, su aktığında veya su akmaya başlamadan hemen önce uygulanır. Dikim sırasında temel bir gübre
olarak kullanıldığında, yayıldığı zaman toprağın altında işlenmelidir.

Güvenli ve Kolay Kullanım

Yüksek Kalite

%100 Büyüme gücü veren en kaliteli granül taban gübresi

Düşük Tuzluluk

Klor İçermez

3

Unikey Round Granular NPK

15-15-15+15S

17-17-17+17S

12-12-17+2.5MgO+17S

12-11-18+S

12-8-20+17S

17-8-25+S+Zn+Fe

20-10-10+10S+B+Zn+TE

6-20-30+15S

6-24-24+12S

12-6-22+18S

14-12-14+13S

14-30-18+S

22-5-10+S

18-18-5+S

13-13-20+S

24-24-12+S

25-5-10+S

18-6-14+S

13-13-21+S+Mg

13-30-18+S+Zn

20-8-12+10S+B+Zn+TE

16-8-24+S+Ca

8-8-8+S+Mg+Ca

18-3-18+17S+Mg+Ca

15-5-10+S+Mg+Ca

15-3-7+S+Mg+Ca

15-0-30+S+Mg+Ca

4-20-25+24S

Formülasyonlar

NPK GRANÜL GÜBRELER
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Unikey Round Granular 15-15-15 + 15S Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kükürt (S03) granül içeren yeni nesil baz bir gübredir.

İçindeki kükürt sayesinde besinler topraktaki kirece bağlı değildir ve bitki tarafından daha fazla alınabilir. Ayrıca, önceki yıllarda
kullanılan ancak toprağa bağlı besinler de alınabilecek bir formda çözünmektedir.

Unikey Round Granular 15-15-15 + 15S, klor içermez ve tuzluluk yaratmaz. İçindeki kükürt, toprağın pH'ının düzenlenmesinde önemli bir role sahiptir.

Bitkiler Kullanım Dozu Kg/da

Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan vb. 15-20

Patates, Soğan, Lahana, Havuç, Kabak vb. 15-20

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vs. 20-25

Yem bitkileri, Yeşil alan 10-15

Mısır 20-25

Tütün, Şeker Pancarı, Pamuk 10-20

Kanola, Ayçiçeği 20-25

Bağ 15-20

Şe�ali, Kiraz, Erik, Kayısı vb. 20-25

Elma, Armut, Ayva vb. 20-25

NPK 15-15-15+15S

Arzu edilen renk ve formülasyon

NPK 15-15-15+15S

SÜLFAT BAZLI

15 %

15 %
15 %
15 %

Toplam Azot (N)
Nötr amonyum sitrat ve
Suda Çözünür Fosfor (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Toplam Sülfür Tri Oksit (So3)

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Unikey Round Granular 15-15-15+15S
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Unikey Round Granüler 20-10-10 + 10S, mahsul verimini ve kalitesini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış bir bileşik gübredir. 
Unikey Round Granüler 20-10-10 + 10S'nin her bir granülü, azot, fosfor ve potasyumun yanı sıra ikincil ve mikro besinleri içerir ve
mahsulün beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için dengeli beslenme sağlar.

Unikey Round Granüler 20-10-10 + 10S, Nitrat Azotun hemen kullanımı ve daha yavaş salınan Amonyum Azotun mükemmel bir
kombinasyonunu içerir. Bu dengeli azot kaynağı daha hızlı büyüme tepkileri, daha yüksek verimler ve daha fazla verim sağlar. 
Ek olarak, daha verimli bir azot kaynağı çevreye daha az besin kaybı demektir.

 Unikey Round Granüler 20-10-10 + 10S, çok çeşitli toprak tipleri ve daha uzun fosforlu ömürlerde bitkilerde daha fazla
 kullanım için hem suda çözünür hem de amonyum sitra�a çözünür fosfatları içerir.

NPK 20-10-10+10S

SÜLFAT BAZLI

20 %
10 %
10 %
10 %

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Toplam Sülfür Tri Oksit (So3)

Garanti Edilen İçerik (w / w)Bitkiler Kullanım Dozu Kg/da

Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan vb. 25-30

Patates, Soğan, Lahana, Havuç, Kabak vb. 20-25

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vs. 25-30

Yem bitkileri, Yeşil alan 10-15

Mısır 25-30

Tütün, Şeker Pancarı, Pamuk 15-25

Kanola, Ayçiçeği 20-25

Bağ 20-25

Şe�ali, Kiraz, Erik, Kayısı vb. 20-25

Elma, Armut, Ayva vb. 25-30

Unikey Round Granular 20-10-10+10S



Unikey Round Granüler 13-13-21 + 21S, temel ve mevsim öncesi döllenme için mikro elementler içeren yüksek kalitede, kompleks bir
mineral gübredir, ancak bitki örtüsü sırasında bitki yetiştirmek için de kullanılabilir.

Unikeyterra gübreleri yüksek oranda aktif madde içeriğine sahiptir, böylece gerekli tüm besin maddelerine uygun bir mahsul kaynağı
elde edilebilir, bu da daha sağlıklı bir mahsul durumu ve optimum su tüketimi sağlar.

Olağanüstü hammaddeler ve özel üretim süreçleri sayesinde, toprak nemi durumunda, granüller derhal çözünmeye ve gerekli besinleri
bitkilere sürekli olarak tedarik etmeye başlar. Her granül aynı şekilde boyu�a, kimyasal bileşimde ve pürüzsüz bir yüzey
uygulaması sağlar. Unikey Round Granüler 13-13-21 + 21S, bitkilerde, süs bitkilerinde ve peyzaj bitkilerinde sağlıklı çiçeklenmeyi destekler.

NPK 13-13-21+21S
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SÜLFAT BAZLI

13 %
13 %
21 %
21 %

Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Toplam Sülfür Tri Oksit (So3)

Garanti Edilen İçerik (w / w) Bitkiler Kullanım Dozu Kg/da

Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan vb. 25-30

Patates, Soğan, Lahana, Havuç, Kabak vb. 20-25

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vs. 25-30

Yem bitkileri, Yeşil alan 10-15

Mısır 25-30

Tütün, Şeker Pancarı, Pamuk 15-25

Kanola, Ayçiçeği 20-25

Bağ 20-25

Şe�ali, Kiraz, Erik, Kayısı vb. 20-25

Elma, Armut, Ayva vb. 25-30

Unikey Round Granular 13-13-21+21S



Bileşik gübre dengeli bir şekilde azot (N) ve fosfor (P2O5) içerir. Özellikle fosforbakımından fakir topraklarda
dengeli gübreleme için kullanılmalıdır. Bitkinin kök derinliğini göz önüne alarak tüm bitkilerde taban
gübresi (toprak altı) olarak kullanılır.
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Nitrojen (N) ve Fosfor (P) dengelenmiş oranı, başlangıçta bitki ürünlerinin etkin şekilde gübrelenmesini sağlar.

Kuraklığa ve hastalıklara karşı bitki direncini ar�ırır.
Pürüzsüz granülasyon
Suda az çözünür, daha az gübre
Toprağa düzgün yayılmasını sağlar

Gübreleme elementlerinin yüksek ve stabil içeriği, Azot (N) ve Fosfor (P), Unikey Round Granüler 20-20-0'yi tüm topraklar ve
ürünler üzerinde uygun bir gübreleme çözeltisi yapar.

Fraksiyon uygulamalarında bazik gübre olarak kullanılabilir, ancak ekime de uygundur. Olumsuz hava koşullarında bile büyümeyi
ve çimlenmeyi kolaylaştırır.

NP 20-20-0

20-20-0

17-17-0+17S

12-12-0+17S

12-11-0+S

20-10-0+10S

12-6-0+18S

14-12-0-13S

14-30-0-S

22-5-0+S

24-24-0+S

25-5-0+S

18-6-0+S

13-30-0+S+Zn

16-8-0+S+Ca

6-24-0+12S

18-3-0+17S+Mg+Ca

15-30-0+S+Mg+Ca

17-8-0+S+Zn+Fe

6-20-0+15S

Formülasyonlar

Unikey Round Granular NP

NP GRANÜL GÜBRELER
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Unikey Round Granül kompoze gübresi dengeli bir şekilde Fosfor (P2O5) ve Potasyum (K2O) içerir.

Özellikle potasyum bakımından fakir topraklarda dengeli gübreleme için kullanılır. Bitkinin kök derinliğini göz önünde

bulundurarak tüm bitkilerde taban gübresi (toprak altı) olarak uygulanır.

Ülkemizin hemen her bölgesinde tarla bitkilerinde (pancar, patates, ayçiçeği, mısır, pamuk), meyve ağaçlarında ve yaz ve kış

sebzelerinde baz gübresi (toprak altı) olarak kullanılır.

Bir yıllık tarlalarda ve sebzelerde tohum ekim veya fide, bitkinin kök derinliğini dikkate alarak ekimden önce serpme veya

tohumlama ile uygulanır. Çok yıllık meyve ağaçları, üzüm bağları ve zeytin ağaçlarındaki ağaçların taç projeksiyonunda kabarma

işleminden 2-3 ha�a önce (gövdeden uzakta) bir bant halinde verilir ve kökleri kesmeyen bir derinliğe kadar karıştırılır.

PK 0-15-15+15S

PK GRANÜL GÜBRELER
Unikey Round Granular PK

0-15-15+15S

0-11-18+S

0-6-22+18S

0-13-21+S+Mg

0-8-25+S+Zn+Fe

0-17-17+17S

0-8-20-17S

0-12-14+13S

0-24-12+S

0-30-18+S+Zn

0-16-16+TE

0-20-30+15S

0-30-18+S

0-8-24-S+Ca

0-3-7-S+Mg+Ca

0-12-17+17S

0-24-24+12S

0-8-8+S+Mg+Ca

0-15-30+S+Mg+Ca

0-5-10+S+Mg+Ca

Formülasyonlar



Unikey Round Granüler DMPP / DCD İnhibitörü, toprak sıcaklığına bağlı olarak amonyum
(NH4 +) nitrojenin nitrat (NO3-) nitrojene dönüşümünü geciktirerek azot kayıplarını en aza indirir.

Böylece bitkinin, verilen azo�an azami ölçüde faydalanılması sağlanır. Bu, hem tarımsal
üretimde girdi maliyetlerinin azaltılması hem de doğal çevrenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
Unikey Round Granüler DMPP / DCD İnhibitörü, uygulama sayısını ve miktarını azaltarak gübre maliyetlerini düşürür.

Nitrifikasyon geciktirir, bitkideki nitrat miktarını azaltır. Böylece meyvelerin, sebzelerin ve tahılların besin kalitesi iyileştirilir ve
depolama ömrü uzatılır. Dengeli bir amonyum (NH4 +) beslemesiyle kök bölgedeki pH'ı ideal seviyelere düşürür ve bu ideal
seviye DMPP inhibitörü sayesinde uzun süre korunur. Böylece toprakta bitkilerle bağlanan fosfor ve mikro elementlerin alımı artar.

Unikey Yuvarlak Granül DMPP / DCD İnhibitörü esas olarak beslenmeyi destekler. Bu durumda, tesiste Nitrat (NO3-) kullanımına
kıyasla önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Bu ekstra enerji ile, fitohormonların ve poliaminlerin sentezi çiçeklenme ve verimi
ar�ırmaya teşvik edilir.
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Unikey Round Granular DMPP / DCD Inhibitor

DMPP 12-12-17+17S

12-12-17+17S

12-8-20+17S

12-6-22+18S

27-6-6+5S

20-10-10+8S

14-12-14+13S

14-30-18+S

12-11-18+S

25-5-10+S

13-13-20+S

18-6-14+S

13-13-21+S+Mg

13-30-18+S+Zn

16-8-24+S+Ca

24-24+12+S

15-5-30+S+Mg+Ca

17-8-0+S+Zn+Fe

12-32-0+15S

13-16-8+15S

18-3-18+S+Mg+Ca

DMPP / DCD Formülasyonlar

Yeni Nesil NPK Yavaş Salımlı Gübreler



Yeni Nesil NPK Yavaş Salımlı Gübreler

Özellikleri ve etkisi

Garanti Edilen İçeirk (w / w)

Azot kayıpları ürenin toprağa uygulanmasıyla, ürenin amonyak (NH3) ve amonyuma (NH4+) dönüşümü esnasında başlamaktadır.
Bu dönüşüm ürenin hidrolizi yani erimesi olarak tanımlanır ve üreaz enzimi sayesinde gerçekleşir.

Unikey Round Granüler ÜRE 46, inhibitör NBPT içeren bir sıvı çözeltidir. NBPT, ürenin
belirli bir süre için amonyum formuna dönüşümünü geciktirebilir.

Bu şekilde uygun olmayan zamanlarda azotun amonyak gazı olarak kaybolmasını önler. 
Üre 46 inhibitörü üre dirençli hale gelir.

Azot (N)
Azot Formu
Inhibitör

46%
Urea

Uygulama Oranı
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UNIKEY INHIBITOR

UREA 46

Buğday - Arpa - Pamuk - Kanola - Soğan
Mısır - Patates
Şekerpancarı

15-20 Kg / Da
40-50 Kg / Da
20-25 Kg / Da

UREA46
Azo�a uzun süreli etki gösterir

Daha az nitrat yıkanmasını sağlar

Yanma riskini azaltır

İş gücü tasarrufu sağlar

Bitkide daha homojen
bir büyüme sağlar

Unikey Round Inhibitör Urea 46



Özellikleri ve etkisi

Sülfür Coated Urea yavaş yavaş çözünen bir granül gübredir ve bitki besin
maddelerine büyüme mevsimi boyunca azot ve kükürt kombinasyonu sağlar.

12 ha�aya kadar yavaş salınım sunar. Bu bırakma oranı, su buharı geçirgenliği ve gübre
difüzyon oranını belirleyen toprak sıcaklığı ile kontrol edilir.
Sıcaklık ar�ıkça salınım hızı artar.
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Granüller su buharını emer Nem yavaşça üreyi çözer Azot yavaşca yayılır

UNIKEY

SCU
SULPHURE COATED UREA

Toprak nemle temas e�iğinde, granüller kaplamanın mikro gözeneklerinden su buharını emmeye başlar.

Nem, üre içeriğini yavaşça çözer.

Azot sürekli toprağa yayılır.

Sulphur Coated Urea

Yeni Nesil NPK Yavaş Salımlı Gübreler

Garanti Edilen İçerik (w / w)

Azot (N)
Sülfür (S)

40 %
13 %

Uygulama Oranı

Çi�lik bitkileri
Ağaçlar
Tahıl ve mısır
Döşeme ve Çim

20-40 kg / 1000 m2
1-2 kg / ağaç

30-50 kg / 1000 m2
20-40 kg / 1000 m2



Ürün Özellikleri

Avantajlaır

Nitrifikasyon Nedir: Topraktaki amonyağın (NH3) Nitromanas bakterileri ile Nitrit'e (NO2), Nitritin Nitrat'a (NO3) Nitovacterleri tarafından
yükseltgenmesi olayıdır.
Nitrifikasyonun Zararı: Bitkiler her zaman amonyum (NH4) formunda azot kullanır. Topraktan beslenmek için amonyum formunda
kullanılan azot nitrifikasyona uğrar ve nitrite dönüşür. Nitrit gaz halinde uçar ve bitkiye faydası olmadan bitki ile karışır. Bu, toprağa
uygulanan gübrenin boşa harcandığı ve tesisimiz için faydalı olmadığı, fakat aynı zamanda doğaya zarar verdiği anlamına gelir.

Unikeyterra®, akıllı gübre teknolojisi ile üre�iği yeni damla sulama ve toprak altı gübresi Unikey Round AS21 azot nitrifikasyonu inhibe
edilmiş (DCDA ile Nitrifikasyonu Engellenmiş ) olup, amonyum azotu ve yüksek oranda kükürt içermektedir.

Ürün içindeki azotu, bitkinin direkt kullanıldığı amonyum formundadır.
(Bitki azotu hangi formda alırsa alsın Amonyağa çevirir. Amonyum da amonia asite ve proteinlere çevirir. Nitrat veya üre (NH2-C-O-NH2)
formundaki azotu aldıktan sonra Amonyağa (NH4) çevirmesi gerekir.

İçerdiği % So3 formundaki kükürt tamamen suda çözünür ve bitki tarafından alınabilir formdadır. Kükürt bitki beslenmesinde özellikle
protein sentezinde rol alan önemli bir elemen�ir.

İçerdiği DCDA (Disyanidamide) azotu, Amonyum azotunun nitrifikasyonunu engelleyerek Azotun Nitrit’e dönüşüp yok olmasını engeller.
Böylece kullanılan azot çok daha uzun süre bitki tarafından alınabilir ve kullanılabilir formda kalır. BU gübreleme hem başarıyı artırır 
hem de tasarruf sağlar.

Özellikle yüksek ph’a sahip alkali topraklarda pH’ı düşürmeye yardımcı olarak diğer besin elementlerinin de alımına yardımcı olur.
İçerisinde DCDA ve NH4SO4 dışında hiçbir dolgu katkı maddesi yoktur yani yüzde yüz inhibitör ve gübreden oluşur.
Toprak altı azot uygulamalarında da kullanılmasıyla birlikte damlama sulama sistemlerinde de rahatlıkla kullanılır ve sistemlerde
tıkanmaya sebep olmaz.

Verimi ar�ırır: Amonyum, Nitrata ve Üre daha hızlı bir ürüne dönüştürülür. DCDA sayesinde azotun mevcudiyeti uzun vadelidir.

Nitrifikasyona uğramaz. Büyüme ve gelişme sırasında, bitkiler azot açlığı yaşamazlar.
Ürün kalitesi artar: Meyveler büyür ve pazarlanabilir ürün oranı artar.
Depolama süresi uzar.
Çevreye saygı gösterir: Su ile yıkandığında kaybolmaz.
Havayı nitrit kadar kirletmez, yeraltı suyunu nitrat kadar kirletmez.
Uygulaması kolaydır: Herhangi bir sulama sisteminde kolayca uygulanabilir.
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UNIK
EYAS 21

Garanti edilen içerik (w/w)
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Dicyandiamide Azot

21%
20.4%

0.6%

Toprak Uygulaması
Bahçe Bitkilerinde
Tüm Sera Sebzeleri
Tüm Açık Sebzeler
Bütün Yaprağı Yenen Kış Sebzeleri
Kavun, Karpuz ve Kabak
Tüm Endüstriyel Tesisler
Bütün Tahıl Bitkileri
Tüm Meyve Ağaçları
Turunçgiller, Muz, Zeytin, İncir, Fındık

15-20 Kg / Da  3 tekrar
20-25 Kg / Da 3 tekrar
15-20 Kg / Da  3 tekrar
15-20 Kg / Da  3 tekrar
20-25 Kg / Da  3 tekrar
20-25 Kg / Da 2 tekrar
15-20 Kg / Da  2 tekrar
15-20 Kg / Da  2 tekrar
15-20 Kg / Da  2 tekrar

Unikey Round AS 21 (DCDA Inhibitör) 

Yeni Nesil NPK Yavaş Salımlı Gübreler
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İçerik olarak yeni nesil taban altı gübreleri, kimyasal, fiziksel karışımlı ve yapıları ile toprağın gücüne güç
katarlar. Yapılarında bulunan organik madde sayesinde, toprağon yapısını düzeltirler, su tutma ve
geçirgenliğine yardımcı olurlar, organik maddece fakir toprakları zenginleştirirşer, içerdikleri yeterli miktardaki
humik ve fulvik asitler nedeniyle toprak ve iklim stresinden bitkileri korurlar.

Kök ve diğer organların gelişimini artırırlar. Topraktan bitkinin ihtiyacı olan makro ve mikro besin elementlerin alımını kolaylaştırır
ve artırırlar. Bünyelerinde bulunan kükürt sayesinde toprak pH’ona olumlu yönde etki eder ve toprağı bitkisel üretim için uygun
hale getirirler. Makro ve mikro elementlerin fiksasyonunu (kilitlenmesi ) engellerler, bağlı olanları çözümüne yardımcı olurlar.
Yapılarında bulunan makro elementlerle bitkilerin ihtiyacını karşılarlar. Bu nedenlerden doalyı kalite ve verim direkt olarak olumlu
yönde artış gösterir.

Toplam nitrojen
Toplam Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Potasyum Oksit (K2O)
Organik madde
Toplam Hümik ve Fulvik Asitler
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Ph

10%
10%
10%
25%
15%

0.01%
5-7

Unikey LeoNPK (10-10-10 + 25 OM + 15 H&F) Unikey LeoMikro (9-11-0+20 OM + 15 H&F + 1 Zn + 1.5 Fe)

Toplam nitrojen
Toplam Fosfor
Organik madde
Hümik Fulvik Asit
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Demir (Fe)
pH

9 %
11 %

20 %
15 %

1,00 %
1,50 %

5-7

Unikey BioPower (16-0-1 30 OM + 10 H&F + 25 AAC + 1.5 ZN )

Toplam Nitrojen
Potasyum Oksit (K2O)
Organik madde
Hümik Fulvik Asit
Toplam Amino Asit
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Demir (Fe)
pH

16 %
 1 %

30 %
10 %
25 %

1.50 %
0.01 %
0.02 %

2-4

Toplam Nitrojen
Toplam Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Potasyum Oksit (K2O)
Organik madde
Toplam Hümik ve Fulvik Asitler
Suda Çözünür Bakır (Zn)
pH

9 %
15 %
15 %
25 %
15 %

1 %
5-7

Unikey LeoMix (9-15-15  + 25 OM + 15 H&F + 1 Zn)

Unikey LeoBio (20 OM + 10 H&F + 25 AAC + 1.5 ZN )

Organik madde
Toplam nitrojen
Toplam Kükürt (SO3)
Toplam Hümik ve Fulvik Asit
pH

20 %
1 %

10 %
15 %

5.5 - 7.5

Toplam Nitrojen
Potasyum Oksit (K2O)
Organik madde
Toplam Hümik Fulvik Asitler
pH

7 %
17%

20%
15 %

5-7

Unikey LeoGold (7-0-17+20 OM+ 15 H&F)

Organomineral Granular

Yeni Nesil Organomineral
Yavaş Salınımlı Gübreler



Unikey LeoNPK tüm meyve ağaçlarında, bağlarda ve zeytinliklerde, fındık-fıstık gibi sert kabuklu meyve ağaçlarında, yaz ve kış sebze
yetiştiriciliğinde ve mısır, patates, şeker pancarı gibi tüm tarla bitkilerinin baz gübrelemesinde güvenle kullanılır. Yapısındaki organik
madde toprağın verimliliğini ar�ırırken, hümik ve fulvik asitler kullanılabilir formdaki işe yaramaz mikro besinleri kullanılabilir kılar
ve yüksek verim ve kaliteli ürünler sunar.

Yavaş salınımlı Azot, Fosfor ve Potasyum en güçlü gübrelerden bazılarıdır. Kontrollü Salımlı Azot ve Fosforlu akıllı gübre.
Toprak altı gübresi olarak kullanılması tavsiye edilir.

Yeterli azot, fosfor ve potasyum içerir. Yapay gübre kullanıldığında, yapay gübrenin etkisini de ar�ırır.

Yeni Nesil
Organomineral
Yavaş Salınımlı
Granül Gübreler
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10-10-10 + 25 OM + 15 H&F

Toprağın topaklanmasına yardımcı olur ve erozyon riskini azaltır.
 Bu ürün, pestisitlerin, ağır metallerin ve topraktaki birçok

kirleticinin olumsuz  çevresel etkilerini azaltır.
Toprak mikroorganizmaları için karbon ve enerji kaynağı

olarak görev yapar. Toprağın su tutma ve havalandırma özelliklerini
artırarak bitkinin büyümesine yardımcı olur. 

Toprağı daha kolay ekilebilir hale getirir ve bitki köklerinin
toprağa girmesini kolaylaştırır.

10%
10%
10%
25%
15%

0.01%
5-7

Toplam Nitrojen
Toplam Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Potasyum Oksit (K2O)
Organik madde
Toplam Hümik ve Fulvik Asitler
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Ph

Garanti Edilen İçerik (w / w)

Bitkiler Uygulama Dozu Kg/da

Pamuk

Mısır

Ayçiçeği

Patates

Şekerpancarı

Fıstık

Soya fasulyesi

Domates - salatalık

Biber

Bağı

turunçgiller

Zeytin

Yumuşak çekirdekli meyveler

Sert çekirdekli meyveler

50-66 kg/da

77-115  kg/da

35-50 kg/da

95 - 125 kg/da

60 - 80 kg/da

50-60 kg/da

75-90 kg/da

50-60 kg/da

60-65 kg/da

55-75 kg/da

2,0 - 5,5 kg/ağaç

1.4 - 3,6 kg/ağaç

2,5 - 4,5  kg/ağaç

1 - 3 kg/ağaç

Unikey LeoNPK 10-10-10 + 25 OM + 15 H&F



Unikey LeoChken 5-2-3 + 45 OM, tavuk dışkılarının serin koşullarda fermantasyonundan elde edilen doğal, organik, insan ve çevre
dostu bir gübredir.

Unikey LeoChken 5-2-3 + 45 OM, topaklarda su tutma ve havalandırma özelliklerini artırarak bitkinin büyümesine yardımcı olan
pelet formunda bir organik gübredir. Toprağın işlenmesini kolaylaştırarak bitki köklerinin toprağa nüfuz etmesini kolaylaştırın.
Toprağın kümelenmesine yardımcı olur ve erozyon tehlikesini azaltır. Böcek ilaçlarının, ağır metallerin ve topraktaki birçok kirleticinin
olumsuz çevresel etkisini azaltır.

Unikey LeoChken 5-2-3 + 45 OM toprak mikroorganizmalarına karbon ve enerji kaynağı olarak hizmet eder.

Buğday

Mısır

Pamuk

Pirinç / Ayçiçeği

Pancar / Soğan

Patates

Domates biber

Salatalık / Fasulye

Tütün

Çilek

120-170 Kg/Da

150-200 Kg/Da

150-225 Kg/Da

120-200 Kg/Da

120-200 Kg/Da

175-250 Kg/Da

120-220 Kg/Da

120-220 Kg/Da

80-75 Kg/Da

160-190 Kg/Da

Bitkiler Kullanım Dozu Kg/da

Unikey

LEoChken

Unikey

LEoChken
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5%
2%
3%

45%
0.5%

4%
150 mg/kg
200 mg/kg

50 mg/kg

Toplam Azot (N)
Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Potasyum Oksit (K2O)
Organik madde
Magnezyum (Mg)
Kalsiyum (Ca)
Manganez (Mn)
Demir (Fe)
Çinko (Zn)

Garanti edilen içerik (w / w)

Toprağın topaklanmasına yardımcı olur ve erozyon riskini azaltır.
 Bu ürün, pestisitlerin, ağır metallerin ve topraktaki birçok

kirleticinin olumsuz  çevresel etkilerini azaltır.
Toprak mikroorganizmaları için karbon ve enerji kaynağı

olarak görev yapar. Toprağın su tutma ve havalandırma özelliklerini
artırarak bitkinin büyümesine yardımcı olur. 

Toprağı daha kolay ekilebilir hale getirir ve bitki köklerinin
toprağa girmesini kolaylaştırır.

5-2-3 + 45 OM

Unikey LeoChken 5-2-3 + 45 OM



Unikey BioChken 4-4-4, sağlıklı ve çevre dostu bir temel gübredir. Toprak, yaşam için bir besin kaynağı olarak birçok organik madde
içerir. Toprak kalitesi sürekli iyileştirilir ve humus oluşumu teşvik edilir. Tarım arazilerinin mikrobiyolojik faaliyetlerini, yapılarını, 
havalandırmasını ve su dengesini iyileştirir. Ayrıca bitkinin besinleri emme kapasitesini artırarak bitki köklerinin büyümesini de
destekler. Hastalığı sınırlar ve verimi ar�ırır.

Minerallere ve organik maddeye ek olarak, Unikey BioChken 4-4-4, uzun süreli toprak verimliliğini korumak için çok sayıda iz
element (Fe, Mn, B, Mo, Zn ve Cu) içerir. İz elementler önemli bir işleve sahiptir ve bitki için temel besinlerdir. Bitkilerin su dengesi,
fotosentez, hücre bölünmesi, fertilite ve protein metabolizması için iz elementler de gereklidir. Minerallerin yüksek organik
içeriğinden dolayı, bitkiye yavaş yavaş besin kaynağı sağlayarak bitkiye yavaşça salınırlar.

Unikey

BioChken

Unikey

BioChken

24 www.unikeyterra.com

4%
4%
4%

45%
0.5%

4%
150 mg/kg
200 mg/kg

50 mg/kg

Toplam Azot (N)
Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Potasyum Oksit (K2O)
Organik madde
Magnezyum (Mg)
Kalsiyum (Ca)
Manganez (Mn)
Demir (Fe)
Çinko (Zn)

Garanti edilen içerik (w / w)

Ispanak

Marul

Havuç

Elma

Meyve ağaçları

Bağ

Zeytin

Turunçgiller

Muz

Çiçek

200-270 Kg/Da

200-270 Kg/Da

170-250 Kg/Da

1-6 Kg/Da

1-5 Kg/Da

1-3 Kg/Da

1-5 Kg/Da

5-6 Kg/Da

1-5 Kg/Da

3-5 Kg/Da

Bitkiler Uygulama Dozu Kg/da
4-4-4 + 45 OM

Unikey BioChken 4-4-4 + 45 OM



Despero Sc, birinci sınıf hammaddelerden safsızlık

olmadan üretilen homojen bir süspansiyon (jel) gübresidir.

Klorin, sodyum ve ağır metal içermez.

Toplam Azot (N)
Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Potasyum Oksit (K2O)
Magnezyum (Mg)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)

Amino Asit , Organik madde,
Enzim ve vitaminlerle zengileştirilmiştir.

9%
6%

46%
0,5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%

Garanti Edilen İçerik (w/v)

DESPERO

DESPERO
9-6-46+0.5 MgO+TE

Klor içermeyen sodyum ve ağır metaller.

Bitki besin maddelerinin kullanılabilirliğini artıran düşük toprak pH'sı olan yüksek sülfür içerir.

Şelatlı tüm iz elementleri içerir, bu onu bitkiler için daha uygun hale getirir.

Gübreleme ve yaprak uygulamaları için uygundur.

Diğer gübreler ve zirai kimyasal maddelerle karıştırılabilir.

Uygulama Dozu

Meyve Ağaçları 1-2 Lt / Dönüm 10-15 günde 1
Mısır 1-1,5 Lt / Dönüm 10-15 günde 1
Tahıllar 1-1,5 Lt / Dönüm 10-15 günde 1
Patates 2-3 Lt / Dönüm 10-15 günde 1
Sebzeler 1-2 Lt / Dönüm 10-15 günde 1
Tütün 1-1,5 Lt / Dönüm 10-15 günde 1
Fiğ ve yonca 1-1,5 Lt / Dönüm 10-15 günde 1
Çiçekler 1-1,5 Lt / Dönüm 10-15 günde 1
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Unikey Despero SC ( Jel ) Makro Formülasyonlar
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Kök gelişimini teşvik etmek için yüksek
fosfor içeriği formülüdür.

Kök gelişimini teşvik etmek için yüksek
fosfor içeriği formülüdür.

Toplam Azot (N)
Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Potasyum Oksit (K2O)
Magnezyum (Mg)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)
EDTA ŞELAT

10%
50%
10%

0.5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%

Despero SC 10-50-10 + 0.5Mg + TE

Vejetatif büyümeyi teşvik etmek için yüksek azot
içerikli büyüme formülüdür.

Toplam Azot (N)
Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Potasyum Oksit (K2O)
Magnezyum (Mg)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)
EDTA ŞELAT

40%
10%
10%

0.5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%

Despero SC 40-10-10 + 0.5Mg + TE

Toplam Azot (N)
Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Magnezyum (Mg)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)
EDTA ŞELAT

15%
25%

0.5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%

Despero SC 15-25-0 + MgO +TE

Genel büyüme için çok amaçlı formül.

Toplam Azot (N)
Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Potasyum Oksit (K2O)
Magnezyum (Mg)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)
EDTA ŞELAT

25%
25%
10%

0.5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%

Despero SC 25-25-10 + MgO + TE 
Meyve boyutunu ar�ırmak ve meyve kalitesini
artırmak için fazladan potas formülüdür.
Ayrıca hasat sonrası meyve raf ömrü ve meyve
direncini ar�ırır.

Toplam Azot (N)
Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Potasyum Oksit (K2O)
Magnezyum (Mg)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)
EDTA ŞELAT

9%
6%

46%
0.5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%

Despero SC 9-6-46 + 0.5MgO + TE

Toplam Azot (N)
Magnezyum (Mg)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)
EDTA ŞELAT

35%
0.5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%

Despero SC Nitro 35-0-0

Ürün ihtiyaçlarınızı karşılayan yüksek kaliteli, ekonomik ve konsantre bir üründür.

Bitkilerin tüm aşamalarında uygulanabilecek uygun formüle sahip homojen süspansiyon.

Üstün kaliteli hammaddelerden safsızlık olmadan üretilir.

Garanti Edilen İçerik                        (w/v) Garanti Edilen İçerik                        (w/v) Garanti Edilen İçerik                        (w/v)

Bitki besleme için mono amonyum fosfat 
süspansiyon formülü.

Toplam Azot (N)
Fosfor Penta Oksit (P2O5)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)
EDTA ŞELAT

12%
61%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%

Despero SC 12-61-0 + TE ( MAP )

Yüksek potasyum formülü ile meyve gelişimi
için üretilmiştir.

Meyve kalitesini artırmak ve kalsiyum eksikliğini
gidermek için üretilmiştir.

Toplam Azot (N)
Potasyum Oksit (K2O)
Magnezyum (Mg)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)
EDTA ŞELAT

12%
60%
0.5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%

Despero SC  12-0-60 + 0.5MgO + TE

Toplam Azot (N)
Calcium (Ca)
Magnezyum (Mg)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)
EDTA ŞELAT

10%
8%
3%

0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%

Despero SC CalMag

Garanti Edilen İçerik                        (w/v) Garanti Edilen İçerik                        (w/v) Garanti Edilen İçerik                        (w/v)

Garanti Edilen İçerik                        (w/v)Garanti Edilen İçerik                        (w/v)Garanti Edilen İçerik                        (w/v)

Vejetatif büyümeyi teşvik etmek için yüksek azot
içerikli büyüme formülüdür.
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DESPERO
Zinc 70%

Despero SC Zinc 70% , geniş bir ürün yelpazesinde çinko eksikliğini önlemek ve tedavi etmek için

yaprak ve toprak uygulamaları için yüksek

miktarda çinko içeren tam formüle edilmiş, akıcı bir jel mikro besin gübresidir.

Çinko eksikliği görünen yerlerde özellikle tavsiye edilir

Kök gelişimini hızlandırır

Çiçeklenmeye teşvik eder

Tipik bir sıvı şela�an neredeyse 8 kat daha fazla Çinko

"Tipik" sıvıdan 4-5 kat daha fazla Zn

Kararlı süspansiyon konsantre formülasyonu

Uygulama Dozu

Bir tomurcukda ve çiçeklenme sonunda 1 ila 2 l / ha uygulanır.

Ürün 15 cm boyundayken 1 l / ha uygulanır.

2 yaprak evresinden sonra 1l / ha uygulanır.

Kış tomurcuğunda, pembe tomurcukta ve hasa�an sonra, yaprak yaşlanmasından önce 1-2 lt / ha uygulanır.

Yeni sezon yaprak oluşumu ve sonbaharın erken zamanlarında 2 kez  1 L / ha uygulanır.

1 l / ha, dikimden iki ha�a sonra veya doğrudan ekilen ürünler durumunda, ürün 15 cm boyundayken uygulanır.

4-6 yaprak aşamasında 1 lt / ha uygulanır. Orta ila şiddetli eksiklik için 10 ila 14 günlük aralıklarla tekrarlayın.

% 100 oluşumundan bir ha�a sonra 1 lt / ha. Orta ila şiddetli eksiklik için, 10 ila 14 günlük aralıklarla tekrar
uygulamaları gerekli olabilir.

Spreyi kesmek için yeterli yaprak alanı olduğunda 1 lt / ha. Su oranı: 200 l / ha

Elma, Armut

Havuç

Tahıllar

Kiraz, Erik

Kozalaklı Ağaçlar

Pırasa

Şeker Pancarı

Patates

Soğan

Zinc (Zn) 70%

Garanti Edilen İçerik (w/v)



Garanti Edilen İçerik (w/v)

Unikey Despero SC Mikro Formülasyonlar
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Kalsiyum (Ca)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)

15 %
1 %
2 %

Despero SC Calcinit
Yaprak meyvesi için en yüksek meyvelerde ve diğer mahsullerde kalsiyum ile ilgili

bozuklukları kontrol etmek ve azaltmak için yüksek konsantrasyonlarda kalsiyum

içeren jel mikro besin gübresidir.

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Magnezyum (Mg)
Sülfür (S)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Çinko (Zn)
Organik Madde
Aminoasit
Vitaminler

3%
5%
1%
2%
2%
2%

30%

Despero SC OrgaMicro
Despero SC OrgaMicro, meyveden hasada güvenle uygulayabileceğiniz yüksek

organik madde içeriğine sahip, aminoasit ve vitaminlerle zenginleştirilmiş özel jel gübresidir.

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Demir (Fe)
Bakır (Cu)
Mangan (Mn)
Bor (B)
Çinko (Zn)
Organik Madde

8.4%
3.75%
4.5%
1.6%
5.5%
15%

Despero SC Micro Fe
Despero SC OrgaMicro, yüksek organik madde içeriğine sahip, bitkilerinizin demir, bakır,

mangan, çinko gibi mikroelement eksikliklerini karşılayacak güvenle kullanabileceğiniz

 aminoasit ve vitaminlerle zenginleştirilmiş özel jel gübresidir.

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Bakır (Cu) 19%

Despero SC Copper
Despero SC Copper bahçe bitkileri ve tarımsal ürünlere uygulanan şifalı ve önleyici

mikro besin tedariki için 19% Bakır (Cu) içermektedir.

Despero SC Copper çok düşük bir EC'ye sahip olduğundan, yüksek radyasyonlu

iklimlerde kullanım için de uygundur.
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Unikey Özel Yaprak ve Toprak Sıvı Gübreler, toz gübrelere oranla mikro besin maddesi oranı daha
yüksek, birincil (NPK) besinleri de içermektedir. Bu sebeple mikro besin ihtiyacının daha yoğun olduğu
durumlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Unikey Özel Yaprak ve Toprak Sıvı Gübreler, bitkide hızlı bir besin alımı ve klorofil sağlar ve hastalıklara
karşı bitkiye direnç kazandırır.

Unikeyterra® özellikle mikro besin uygulamaları için geliştirilmiş, yaprak spreyi, tohumlar ve gübre kaplaması
veya gübreleme sistemleriyle toprak uygulaması olarak geliştirilen çok çeşitli yaprak besleme ve kaplama
ürünlerini kapsar.

Her ürün, tarım ve bahçecilikte kullanılmak üzere en baştan tasarlanmış ve formüle edilmiştir. 

Salinity
Key
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Uygulama Dozu

Uygulama Önerileri

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Azot (Nitrat Azotu)
Polikarbolik Asit
Maleik Asit
Organik Madde + Vitaminler + Aminoasit + Enzimler

14%
8%
6%
4%

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Yapraktan Uygulamada : 150-200 cc / 100 lt suya
Topraktan Uygulamada : 1000 - 2000 lt / dekar

Suyun kalitesine bağlık olarak :
- Çok Tuzlu (> 2.5 g / l)  : 50-100 ml / m3
- Tuzlu (1.5-2.5 g / l)   : 25-50 ml / m3
- Orta tuzlu (<1.5g / l)   : 10-25 ml / m3

Toprağın dokuna bağlı olarak :
- Kompakt veya su geçirmez zemin : 45-70 l / ha
- Kuru ve çatlak toprak  : 70-100 l / ha

Topraklarda yoğun gübreleme nedeniyle tuzluluk oluşmaktadır, bu nedenle verim kayıpları meydana gelir. Gübreler, gübreleme ile
birlikte toprakta birikmeye başlar ve tuzluluğa neden olur. Zamanla bu topraklar çoraklaşır ve verimsizleşir.

Özellikle domateste meyvelerin küçük kalmasına ve diğer bitkilerde de gelişme bozukluklarına sebep olur. Çiçeklenme ve meyve
büyümesi yavaşlar. 

Key Salinity, yoğun gübreleme nedeniyle strese giren bitki köklerini
rahatlatır, toprakta biriken ve tuzluluğa sebep olan sodyumu
uzaklaştırır. Suyun sertliğini giderir. Sulama suyu ve toprağın pH’ını
düzenleyerek bitkiyi rahatlatıcı özelliğe sahip olup makro ve mikro
elementlerin alımını kolaylaştırır. Tuzluluk ve yüksek pH nedeniyle
tüm sebzelerde ve meyve ağaçlarında verim kayıpları oluşur.
Düzenli bir Key Salinity kullanımı ile bu kayıp en az seviyeye düşer.



Kalibor
Unikey

Unikey Kalibor, L.P.C.A ve Aminoasitler ile komplex halinde olmasından dolayı bitkinin kalsiyum alımını kolaylaştırır.
Bitkilerde kalsiyumdan kaynaklanan problemleri önleyen bir yaprak gübresidir.

Unikey Kalibor, meyvelerin sertliğini ar�ırır, meyvelerin depo ömrünü ve nakliyeye dayanıklılığını ar�ırır, 
çatlamaya karşı direnç sağlar.

Unikey Kalibor, pamukta tarak tutumuna, bağlarda tanelerin güçlenmesinde oldukça etkilidir. 
Unikey Kalibor bitkilerde, diğer besin maddelerinin alınmasından, bitki ve toprakta bulunan toksik maddelerin çökelmesinde
düzenleyici görev yapar.

Unikey Kalibor, bitkinin  sağlığı üzerinde, özellikle büyüme ve gelişme noktalarında gerekli olan önemli bir besin maddesidir.
Sulama suyunun EC değerini (Sodyumdan kaynaklanan tuzluluk) gidermede etkilidir. Ca, Na ile toprakta yer değiştirir ve
Sodyumu (Na) serbest hale getirerek su ile topraktan yıkanmasını sağlar.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ DİĞER İLAÇ VE GÜBRELERLE KARIŞIMI SORUNSUZDUR.
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Kullanım Alanı Yapraktan
Tüm Sebzelerde 250-300 cc / 100 lt su
Kavun, Karpuz, Kabak 250-300 cc / 100 lt su
Zeytin, Antep Fıstığı, Fındık 250-300 cc / 100 lt su
Narenciye, Muz, Kivi, Avokado 250-300 cc / 100 lt su
Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Erik vb. 250-300 cc / 100 lt su
Bağlarda 250-300 cc / 100 lt su
Nohut, Mercimek, Soya, Fasulye 250-300 cc / 100 lt su
Pamuk 250-300 cc / 100 lt su
Şeker Pancarı, Soğan, Havuç 250 cc / 100 lt su
Yem Bitkileri 250 cc / 100 lt su
Tahıllar

Kullanım Dönemi
Çiçek öncesi 1. meyve tutumundan sonra 2-3 uygulama
Kol atma döneminden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Yaprak uygulaması çiçek başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama
Meyve tutumu ve tüm sürgün dönemi sürecinde ihtiyaç duyulan her dönemde 3-4 uygulama
Yaz sürgünlerinde ve meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştığında, toplamda 3-4 uygulama
Ekimden hasada kadar ihtiyaç duyulan her dönemde yapraktan 3-4 uygulama
3-4 yapraklı dönem ve 20 gün sonra tekrar
Tarak oluşumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
5-7 yapraklı dönem ve 20 gün sonra tekrar
Ekimden bir ay sonra her biçim sonrası
Kardeşlenme döneminde 250 cc / 100 lt su

14%
8%

0.3%

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Azot (Nitrat Azotu)
Bor
Organik Madde + Vitaminler + Aminoasit +Enzimler

Garanti Edilen İçerik (w/w)



Potalex
Unikey

Azot
Potasyum
EDTA
Organik Madde + Vitaminler + Aminoasit + Enzimler

4%
30%

1%
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Unikey Potalex meyve ve sebzelerin özellikle renklenme sorunlarınını hızlı bir şekilde ortadan
kaldırmak için tasarlanmış özel bir üründür. Potasyumun yanında Üronik Asit, aldonik asit,

karboksilik asit ve karbonik asit olmak üzere bir çok organik asit içerir.

Unikey Potalex içerdiği karboksilik asitler, sıvı Co2 ve Yüksek üronik asit sayesinde
her türlü meyve ve sebzenin doğal renklenmesini sağlayan çok özel bir potasyum kaynağıdır.

Meyve ve sebzelerde renk , aroma ve tat üzerinde etkisiyle kaliteyi ar�ırır.

Unikey Potalex kuru madde miktarını ar�ırarark meyvenin özgül ağırlığını ar�ır.
Hem kalite hem de ağırlık sağlayarak kullanıcısının gelirinin artmasını sağlar. Her türlü bitkinin olumsuz koşullara,

hastalık ve zararlılara dayanımını ar�ırır.

Kullanım Alanı Topraktan YapraktanKullanım Dönemi

Sera Sebzeciliği ( Domates, Patlıcan, Fasulye, Çilek vs. ) 400-2000 cc / da 200-400 cc / 100 lt suBitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır

Açık Alan Sebzeciliği ( Domates, Patlıcan, Fasulye, Çilek vs. ) 400-2000 cc / da 200-400 cc / 100 lt suBitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır

Yaprağı Yenen Sebzeler ( Marul, Lahana, Pırasa, Ispanak vs.) 400-2000 cc / da 200-400 cc / 100 lt suBitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır

Kavun, Karpuz, Kabak, Soğan, Sarımsak, Patates, Havuç vs. 400-2000 cc / da 200-400 cc / 100 lt suBitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır

Kesme Çiçekçilik ve Süs Bitkilerinde 400-2000 cc / da 200-400 cc / 100 lt suBitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır

Asma 400-2000 cc / da 200-400 cc / 100 lt suErken ilkbaharda meyve teşekkülünden sonra ve sonbaharda

Tüm taş ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçları 400-2000 cc / da 200-400 cc / 100 lt suErken ilkbaharda meyveler fındık büyüklüğüne gelince ve sonbaharda

Turunçgiller, Muz, Zeytin, Kivi, Avokado, İncir vs. 400-2000 cc / da 200-400 cc / 100 lt suErken ilkbaharda meyveler fındık büyüklüğüne gelince ve sonbaharda

Endüstri Bitkileri (Mısır, Ayçiçeği, Soya, Nohut, Mercimek vs.) 400-2000 cc / da 200-400 cc / 100 lt suBitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır

Tarla Bitkileri ( Buğday, Arpa, Çeltik vs. ) ----------------- 200-400 cc / 100 lt suYabancı ot ilacı bile birlikte uygulanır

ÖZEL POTASYUM KAYNAĞI

Garanti Edilen İçerik (w/w)



Fosfozink
Unikey

Azot (N)
Fosfor (P)
Bor (B)
Çinko (Zn)

5%
25%

0.5%
7%

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Unikey Fosfozink, nötr (6,8 - 7) pH’ a sahiptir.
Bu sebeple yaprak uygulamalarında çiçek, hassas bitki yaprak

ve filizlerine zarar vermez. İçeriğindeki yüksek orandaki fosfor hem toprakta
hem bitki bünyesinde orta fosfora göre 3 - 4 kat daha hızlı hareket eder.

Özellikle kışın ya da serin havalarda orto fosforlu gübrelerin çalışamadığı
koşullarda rahat çalışır ve bitkinin fosfor ihtiyacını karşılar.

Unikey Fosfozink bitkinin enerji olarak kullandığı A.T.P (adenozin tri fosfat)
yapısında yer alır. Bitkiye enerji sağlar.

Unikey Fosfozink özellikle örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilerin
mutlaka kullanılması gereken bir gübredir.

Strese dayanımı ar�ırır.
Çiçek ve kök gelişimini teşvik eder.

Unikey Fosfozink, hızlı alınan, çabuk etkisini gösteren, yüksek oranda
dengelenmiş, üstün bir karışımdır. Azot, fosfor, çinko’nun mükemmel sonucu
Unikey Fosfozink içerdiği yüksek ordan şelatlı çinko sayesinde, oksin başta olmak
üzere birçok hormonun üretilmesini sağlar. Bu etkisiyle bitkide boğum aralarının
dengeli büyümesini sağlar.

Çiçeklenmeyi, kardeşlenmeyi ar�ırır. Hücre çoğalması hızlı olur. Bitkinin stres koşullarına karşı
dayanımı artar. Çiçeklenme sağlanırken ihtiyaç duyduğu enerjiyi fosfor sağlar. Topraktaki azotun bitki
bünyesinde taşınmasını sağlar.

Sera sebzelerinde ve Çilekte  100 lt suya 250-300 cc
Açık alan sebzelerinde ve bağlarda 100 lt suya 350-400 cc
Meyve ağaçlarında   100 lt suya 400-450 cc
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Damlama ve Salma Sulama ile Uygulamada Kullanım Alanı ve Şekli

Yapraktan Uygulamada Kullanım Alanı ve Şekli

Sera sebzelerinde ve Çilekte   2000 - 2500 cc /da
Açık alan sebzelerinde ve bağlarda  3500 - 4000 cc/da
Meyve ağaçlarında, ağaç büyüklüğüne göre  4000-5000 cc/da
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Garanti Edilen İçerik (w/v)
Toplam Azot
Fosfor Pentaoksit
Potasyum Oksit
Serbest Aminoasit
Toplam Organik Madde
Vitaminler + Enzimler

5%
7%
4%

25%
40%

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Toplam Azot
Fosfor Penta Oksit
Çinko
BNOA - NAA - Aminoasit

16%
3%
3%

Unikey Terra Amino Unikey Terra Flora

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Potasyum Oksit
Sülfür Trioksit
Potasyum Tio Sülfat ( şe�af )

25%
42%

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Azot
Kalsiyum Oksit
Polyhydroxycarboxylic Asit
Maleik Anhidrit ve Organik Asitlerle Zenginleştirilmiştir.

7%
14%
20%

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Fosfor Penta Oksit
Potasyum Oksit
Organik Madde Vitaminler+Aminoasit+Enzimler

16%
3%
3%

Unikey Terra Green Unikey Terra KST Unikey Terra Salt

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Nitrat Azotu
Kalsiyum Oksit
Organik Madde + Vitaminler +
AminoAsit + Enzimler

8.5%
8.5%
16%

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Azot
Fosfor
Potasyum
Serbest Aminoasit

10%
10%
10%
20%

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Fosfor Pentaoksit
Serbest Aminoasit
Folik Asit + 4 - CPA

7.5%
30%
30%

Unikey Terra Root Unikey Terra Cal Unikey Equalibro

EQUALIBRO

EQUALIBRO EQUALIBRO

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Toplam Azot
Fosfor Pentaoksit
Potasyum Oksit
Suda Çözünür Bor
Suda Çözünür Bakır
Suda Çözünür Çinko
Suda Çözünür Demir
Suda Çözünür Mangan

4%
7%
9%

0.05%
0.02%

0.1%
0.02%

0.1%

Unikey Terra Plus
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Garanti Edilen İçerik (w/v)
Toplam Azot
Potasyum Oksit

2%
20%

Unikey Terra Caos

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Potasyum Oksit
EDTA
Serbest Aminoasit
Deniz Yosunu Özü

15%
1%
5%
5%

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Toplam Azot
Üre Azotu
Potasyum Oksit
EDTA
Organik Madde+Üronik Asit+Amino asit

3%
3%

30%
3%

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Toplam Azot
Üre Formaldehit
Üre Azotu
Potasyum Oksit

22%
18%
4%

16%

Unikey Terra Nitro Unikey Terra Wave Unikey Terra Potas

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Azot
Kalsiyum Oksit
Polyhydroxycarboxylic Asit
Maleik Anhidrit ve Organik Asitlerle Zenginleştirilmiştir.

7%
14%
20%

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Azot
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum Oksit
Organik Madde Vitaminler+Aminoasit+Enzimler

6%
27%
4%
6%

Unikey Kal Potas Unikey Terra Salt

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Toplam Fosfor
Toplam Potasyum
Suda Çözünür Bor
Suda Çözünür Bakır
Suda Çözünür Çinko
Suda Çözünür Demir
Suda Çözünür Mangan

8%
5%

10%
0.05%
0.02%

0.1%
0.02%

0.1%

Unikey Terra Tek

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Fosfor Penta Oksit
Potasyum Oksit
Suda Çözünür Bor
Suda Çözünür Bakır
Suda Çözünür Çinko
Suda Çözünür Demir
Suda Çözünür Mangan

2%
9%

14%
0.05%
0.02%

0.1%
0.02%

0.1%

Unikey Terra Silver

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Toplam Azot
Fosfor Penta Oksit
Potasyum Oksit
Suda Çözünür Bor
Suda Çözünür Bakır
Suda Çözünür Çinko
Suda Çözünür Demir
Suda Çözünür Mangan
Organik Madde + Vitaminler + Aminoasit

12%
9%
6%

0.05%
0.02%

0.1%
0.02%

0.1%

Unikey Terra Gold
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Organik Asitler 70%

KEY PH, sadece yüksek asidifikasyonlu yapraklara sahip düşük molekül ağırlıklı organik bileşiklerden
oluşan bir biyolojik uyarıcı ve pH düzenleyicidir.

Yüksek pH'da bloke edilen aktif maddelerin kullanılmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda PH aynı karışımda bulunan asimilasyon besinlerini ve aktif maddeleri kompleks hale
getirebilir (şelat haline getirilebilir) ve iyileştirebilir.

Bu organik asitlerin bitki tarafından asimilasyonu, yapraklarla kolayca asimile edilen
bu organikbileşenler sayesinde gerekli enerjinin çoğunu bitkiye getirerek fotosentez sürecini güçlendirir.

KEY PH

Garanti Edilen İçerik

Dekara 1-3 lt arası uygulanması tavsiye edilir.

Uygulama



www.unikeyterra.com36

KEY CYTOKIN

Kinetin
Organik Madde
Amino Asit
Potasyum

1%
30%

4%
2%

Garanti Edilen İçerik (w/v)

Key Cytokin, içeriğinde kinetin bulunduran doğal bir üründür.
Key Cytokin dört ayrı deniz yosunundan elde edilmiş ve herbir
deniz yosununun farklı karakteristik özelliklerinin bir araya
gelmesi sonucunda oluşan müthiş bir üründür.

Key Cytokin, bitkilerin büyümekte olan kılcal köklerinin uçlarında
doğal olarak üretilir. Köklerden yayılmaya başlayarak bitkinin her
bölümüne ulaşır. Böylece topraktan bitki besin maddelerinin
alınmasını, besin maddelerinin köklere, yapraklara ve meyveye
taşınmasını, hücre bölünmesi ve büyümesini teşvik etmesini,
erkek çiçek gözlerine karşılık dişi çiçek gözlerinin ve dişi çiçeklerin
oluşmasını sağlar.

Arılara, tozlaşmada görev yapan böceklere ve doğadaki diğer canlı organizmalara zarar vermez.
Bileşiminde canlı organizma içermez. Yapısında zehirli kimyasal madde olmadığı için kullanılması ve taşınması güvenlidir.
Uygulandıktan sonra kalıntı bırakmaz. Her türlü ilaçlama aleti ile kullanılabilir. Tarım ilaçları, yaprak gübreleri ve yayıcı yapıştırıcılarla
karıştırılarak kullanılabilir. 

KeyCytokin Doğal kökenli olduğu için organik tarım için idealdir. Doğal olarak bitki kökleri üzerinde bulunduğu için etkisini bu bölgede
göstererek kök gelişimini teşvik eder ve kılcal kök sayısını ar�ırır. Besin maddelerinin köklerden alınarak bitkiye taşınmasını hızlandırır.
Daha fazla karbondioksit bağlayarak bitkinin fotosentez yeteneğini ar�ırır.  Hücre bölünmesi ve genişlemesini düzenleyerek dişi çiçek
gözlerinin ve dişi çiçeklerin oluşmasını sağlar. Çiçek ve meyve tutumunu ar�ırır. Meyvede gelişme ve irileşme, üründe erkencilik sağlar.
Bitkinin yaşlanmasını geciktirir.

Bitkiler Uygulama
Birinci uygulama, çiçeklenme başlangıcında dekara 60 cc dozunda, ikinci uygulama birinci uygulamadan 2-3 ha�a sonra aynı dozda yapılır.PAMUK

İlk uygulama, gözler patladığında 100 Lt suya 75 cc dozunda yapılır. 2. uygulama, çiçeklenme devresinde (sürgünler 40-45 cm boya erişince). 
3. uygulama, hasa�an 2-4 ha�a önce aynı dozda yapılır.

BAĞ

Elma, Armut, Şe�ali, Narenciye, Erik, Kayısı, Kiraz 100 Lt suya 60 cc dozunda CYTOKIN karıştırılarak bu karışım aşağıdaki dönemlerde püskürtülür :
a - Gözlerin patladığı devrede b - Taç yapraklar döküldükten 1 ha�a sonra c - İkinci uygulamadan 2-3 ha�a sonra 

MEYVE AĞAÇLARI

İlk uygulamada 6-8 yapraklı dönemde dekara 60 cc dozunda yapılır, aynı dozda 7-14 gün aralarla ve üretim sezonu boyunca tekrarlanır.SEBZE

Yumru teşekkülü başlarken (çıkıştan 3-4 ha�a sonra) dekara 60 cc dozunda uygulanır. Aynı dozda 2 ha�a sonra tekrarlanır.PATATES

Onarımdan sonra, iyi bir kök teşekkülü için 250 cc dozunda damlama sulama sisteminden verilir. 2-3 yapraklı devrede 100 Lt suya 60 cc dozunda
yapraklara püskürtülür. Uygulama 3-4 kez tekrarlanır.

MUZ

İlk uygulama 6-8 yapraklı dönemde dekara 60 cc dozunda yapılır, püskül çıkarınca aynı dozda tekrarlanır.MISIR

Şaşırtma yapıldıktan sonra 1-2 ha�a sonra dekara 60-80 cc dozunda uygulamaya başlanır. Üretim sezonu boyunca 7-14 günlük aralarla tekrarlanır.ÇİLEK

3-7 yapraklı dönemde dekara 60 cc dozunda uygulanır.ÇELTİK

6-7 yapraklı dönemde dekara 60 ml dozunda uygulanır.SOYA

Kardeşleme sonunda dekara 60 cc dozunda uygulanır. Herbisit uygulama döneminde herbisitlerle karıştırılarak kullanılır.

Şaşırtılan fidelere 100 Lt suya 170 cc dozunda karıştırılarak can suyu şeklinde toprağa verilir veya fideler şaşırtıldıktan sonra dekara 60 cc CYTOKIN
yeterli miktar su ile karıştırılarak fidelerin yapraklarına püskürtülür. Ancak bu uygulamaların yanı sıra her ürün için sezon boyunca önerilen doz ve
uygulamalar da yerine getirilmelidir.

HUBUBAT

ŞAŞIRTILAN ÜRÜNLER

Kök büyümesi başladığında dekara 60-80 cc dozunda ilk uygulama yapılır. İkinci uygulama 100 cc dozunda şeker birikiminin başladığı dönemde,
üçüncüsü ise hasa�an 4-6 ha�a önce yine aynı dozda yapılır.

ŞEKER PANCARI
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Zirai ilaç ve yapraktan kullanılan bitki besleme ürünlerini çok hızlı bir şekilde bitki ayasına homojen yayılmasını sağlar.

Homojen yayılmadan dolayı uygulanan dozdan optimum veri sağlar.

Damlacık oluşumunu engellediği için lokal doz aşımından dolayı yanmaları engeller.

Yayma özelliğinden dolayı ilaç ve gübrelerin akıp toprağa gitmesini engeller.

İlaç ve gübrelerin pülverizasyonla ulaşamayacağı bitki bölümlerine ulaşmasını sağlar.

% 100 Silikon-polieter kopolimeri

Polialkilen Oksit Modifiye

Hepta metil trisiloksano

SPECIAL LIQUID FERTILIZERS

Garanti Edilen İçerik         w/w

İnsektisit, Fungusit, Akarisitler, Bitki Gelişim Düzenleyiciler,

Sıvı Gübreler  ve Mikro Besin Maddeleri ile 100 litre suya 10 ml

Herbisitler ve Defoliyentler ile 100 litre suya 25 ml

Havadan uygulamalar da 100 litre suya 40 ml

Uygulama



Meyve ve sebzelerde, meyve ve yaprak yüzeyinde oluşan kirliliğe karşı büyük bir temizleme
özelliğine sahiptir. Bazı zararlıların bitki yüzeyine yerleşmesine engel olan bir ortam yaratır.

Tensiyo aktif bir ürün olarak, temasla devreye girer. Bu ürün sadece kendisinin çalışmasını
etkileyecek ve güçlendirecek, diğer temas-aktif ürünlerle karıştırılmalıdır. 

KEYWASHING

Saponin
Bitkisel Özler

35%
65%

Özellikle mildiyö olmak üzere mantari ve bazı bakteriyel hastalıklara karşı mükemmel
koruma sağlar. Fitoaleksin üretimini artırarark patojenlere karşı bağışıklılık sistemini geliştirir.
Hem Floem hem de Ksilemde taşınır Kalıntı bırakmaz uygulama ile hasat arasındaki süre 0 gündür.

Fosfor pentaoksit
Potasyum Oksit

30.0%
20.0%

En yüksek oranda Fosfor ve Potasyum içeren sıvı gübredir
İçerdiği Fosfor Fosforoz asitinden elde edilen fosfit iyonları halindedir
Bu sebeple bitki tarafından alınımı normal fosfata göre 4 kat daha fazladır
Hem yapraktan hem de kökten hızla alınır
Gövde çapını ar�ırır
Meyve ağırlığının ve ürün miktarını ar�ırır
Kalıntı bırakmaz
Topraktaki hareketi normal fosfata göre 4 kat daha hızlıdır

KEYFOSFIT
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SPECIAL LIQUID FERTILIZERS

Garanti Edilen İçerik (w/v)

Özel nitrojen çözeltisi, üre biçiminde, minimum biüre içeriği. Yapraktan uygulamalarda
maksimum güvenlik, biüre bulunmadığından fitotoksisite problemlerine neden olmaz.
PH renk göstergesi ile tamponlu bir çözüm olduğu için kolay ve kullanışlıdır.
Zirai kimyasal bir ürün ve yaprak gübresi adjuvanı olarak verimli bir çözüm.

Zor durumlarda verimli ve hızlı azot çözeltisi. Azotlu sıvı solüsyon, üre formunda ve
minimum biüre içeriğine sahip (>% 0.05 w / v) Özellikle yapraktan uygulama için
önerilir ve nitrojen asimilasyonunda eksikliklerin ve dengesizliklerin önlenmesi ve
düzeltilmesi için endikedir.

UNINITRO 30

Toplam Formaldehit Azot
Üre Azotu
Bi-Üre

30%
30%

%>0.05

Garanti Edilen İçerik (g/l)

Garanti Edilen İçerik (w/w)
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Key Fenuorun bitkilerin dayanıklılığını iklimsel ve çevresel koşullardan sebep olan zor 

durumlarda (kuraklık,soğukluk,sıcak dalgası,tuzluluk,kimyasal elementlerin toksisitesi)

geliştirir. Bitkilerin fotosentez kabiliyetinin artmasına etki eder, enzimatik faaliyeti

ileri sürer ve bitkilerin metabolik işlevini hızlandırır.

100 litre suya 250 gr uygulanır.

Damlamada; dönüme 2,5 kg 15 - 20 gün arayla minimum 3 uygulama önerilir.

Yapraktan; 100 litre suya 250 cc olarak uygulanır.

Yayıcı-yapıştırıcıya gerek yoktur.Bakır, kükürt vb. hariç her şeyle karışır.

Karıştırmadan önce ön deneme yapılmalıdır.

Garanti Edilen İçerik         w/w

Key
Fenuron

3 %

30 %

2 %

1 %

1 %

Azot

Organik Madde

Aminoasit

Silisyum

CPPU  (FORCHLORFENURON)

SPECIAL LIQUID FERTILIZERS



SPECIAL LIQUID FERTILIZERS
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Hızlı büyüyen ürünlerde  (sebze ve meyve çeşitleri) uygulamanın ikiye bölünmesi
tavsiye edilir. %50 ilk uygulama, birkaç gün   sonra kalan %50’lik doz uygulanır. 
Bu uygulama membranı   güçlendirir, yeni gelişen üründe korumayı ar�ırır.
Maksimum etki için kötü hava koşulları başlamadan birkaç gün önce yaprakların alt
yüzeyi, yaprak sapı dahil olmak üzere bitki yüzeyi tamamıyla kaplanır.
Uygulama yapılmayan bölgeler atmosferik zarara uğrar. 

KEYCOVERING

Kompleks Polimer 56%

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Key Silisium bitkilerin dayanıklılığını iklimsel ve çevresel koşullardan sebep olan
zor durumlarda (kuraklık,soğukluk,sıcak dalgası,tuzluluk,kimyasal elementlerin
toksisitesi) geliştirir, bitkilerin fotosentez kabiliyetinin artmasına etki eder,
enzimatik faaliyeti ileri sürer ve bitkilerin metabolik işlevini hızlandırır.

100 litre suya 250 gr karıştırılarak kullanılması önerilir. Damlamada; dönüme 2,5 kg
15 - 20 gün arayla minimum 3 uygulama önerilir.
Yapraktan; 100 litre suya 250 cc olarak uygulanır.
Yayıcı-yapıştırıcıya gerek yoktur. Bakır, kükürt vb. hariç her şeyle karışır. Karıştırmadan önce ön deneme yapılmalıdır.

Azot
Organik Madde
Humik&Fulvik Asit
Amino Asit
Silisium

3 %
30 %
22 %

2 %
1 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Uygulama

KEYSILISIUM

Toprakta bulunan selenyum, bitki bünyesindeki ana selenyum kaynağıdır ve
atmosferdeki selenyum da selenyumun kaynaklarından biridir.
Selenyumun toprağa uygulanması veya selenyum çözeltisinin bitki örtüsüne
püskürtülmesi, bitkinin selenyum içeriğini artırabilir. Bitkilerin kesintisiz büyümesi
için micro elementlere ihtiyacı vardır. Key Selenium bitkinin büyümesine ve
direncinin artmasına yardımcı olur.
Yapraktan Uygulama için 75-100 cc / 100 lt Suya karıştırılması tavsiye edilir.

Azot
Serbest Aminoasit
Selenyum
Organic Ma�er+Organik Karbon

5 %
22 %
10 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)

KEYSELENIUM



Unikey Nano Organic serilerimiz, bitki geliştiricilerde yeni bir kavramdır.

Nano Organik, kontrollü bakteriyel fermentasyon ile elde edilmiş, spesifik aminoasitlerle

fulvik asitler ile kompleks hale getirilmiştir.  Mikro elementler, mikrobiyal ve organik maddeler karışımıdır.

Aynı zamanda bitki ve meyvelerdeki anti-oksidant miktarını ar�ırıcı vitaminler, enzimler, auxinler,  anti-oksidantlar içerir. 

Nano Organikler, içerdiği polisakariktler ile farklı fenolojik evrelerdeki meyvelerin, meyve hacmi, renk ve briks derecesini

ar�ırmaya yönelik katkı verir. Nano Organikleri zenginleştirmek için NPK, Fe, Zn gibi besin elementleri ile betainler,proteinler,

enzimler, auxinler ve vitaminler ilave edilmiştir.

Ayrıca içerisindeki polisakaritler topraktaki mycorrhizal mantarlarını ar�ırarak, mycorrhizasyonu sağlar.

Unikey Nano Specific Special Liquid Fertilizers

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Azot
Potasyum Oksit
Organik Madde
Bitkisel Özütler
Humik&Fulvik Asitler
Serbest Aminoasitler
Ph

2.5 %
2.5 %

32%

19%
10%

5.5 - 6.0

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Organik Azot
Toplam Azot
Organik Madde
Serbest Aminoasit
CPPU-B12 Vitamin Kompleksi

3 %
5 %

25 %
45 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Azot
Oligosakkaritler
Serbest Aminoasit
Organik Madde
Fulvik Asit
B1-B6-B12 Vitamin Kompleksi

2 %
25 %
10 %
25 %
15 %

Unikey Nano Bio Unikey Nano Max
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Unikey Nano Aqua

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Azot
Toplam Azot
Fosfor
Potasyum Oksit
Organik Madde
Organik Karbon

2 %
7 %
4 %
7 %

35 %
20 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Azot
Toplam Azot
Fosfor
Potasyum Oksit
Organik Karbon
Organik Madde
Serbest Aminoasit

1.6 %
8 %
4 %
8 %

15 %
25 %

4.0 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Azot
Toplam Azot
Fulvik Asit
Organik Karbon
Serbest Aminoasit
Abscisic Asit ve Vitamin Kompleksi

2 %
7 %

15 %
35 %
20 %

Unikey Nano Plus Unikey Nano Active Unikey Nano Carbon
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Garanti Edilen İçerik (w/v)
Organik Azot
Potasyum Oksit
Organik Madde
Hümik & Fulvik Asit
Serbest Aminoasit

4 %
20 %
30 %
25 %
7.0 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Organik Azot
Toplam Organik Madde
Serbest Aminoasit
Giberellin

3 %
1.1 %
15 %

5.0 %
0.9 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Potasyum Oksit
Serbest Aminoasit
Molibden
Folik Asit

1%
3%
7%

0.7%
0.3%

Unikey Nano Tek Unikey Nano Gibb Unikey Nano Fos

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Toplam Azot
Organik Azot
Potasyum Oksit
Organik Madde
Organik Karbon
Serbest Aminoasit

8 %
2 %
6 %

25 %
15 %

24.0 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Organik Azot
Potasyum Oksit
Organik Madde
Serbest Aminoasit

7 %
1.6 %
15 %
35 %
10 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Potasyum Oksit
Organik Madde
Serbest Aminoasit
Alginik Asit

1.2 %
3 %

30 %
6 %

0.3 %

Unikey Nano Exper Unikey Nano Fito Unikey Nano Alga

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Potasyum Oksit
Organik Madde
Toplam Yosun Özü
Serbest Aminoasit
Alginik Asit

6 %
20 %
35 %

2 %
5 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Azot
Potasyum
Organik Madde
Organik Karbon
Serbest Aminoasit

3 %
4 %

45 %
15 %
12 %

Key SeaWeed Unikey Amin



AminoKalsi
Unikey KalsiAmino, kalsiyum ve azot eksikliklerini önlemek ve düzeltmek için

formüle edilmiştir. Hasadın daha iyi kalite ve verimi, daha iyi raf ömrü ve depolama
meyve ve strese ve diğer bitki hastalıklarına büyük tolerans. Her çeşit mahsulde kullanılabilir.

(meyve ağaçları, bahçecilik, narenciye, mısır gevreği, tropikal ürünler, pirinç, kahve, şeker kamışı, ananas, avokado, muz ağacı, süs, mango vb.)
Polikarboksilik asitlerin bir karışımı ile kompleksleşmiş bir kalsiyum ve azot çözeltisidir. Polikarboksilik Asitler,

Serbest Aminoasitler, oligo elementler ve doğal fitohormonlar içerir.  Sodyumun kalsiyum ile değişimi,
toprak yapısının iyileştirilmesi ve tuzların uzaklaştırılması yoluyla etki eder. Her zaman yaprak

veya toprak sulama ile suya çözülmüş olarak uygulanmalıdır.

Unikey NanoAmino, bitkilerin her döneminde ( fide, fidan, çiçek, meyve ve
yapraksız dönemler ) bitkiye yardımcı olan çok yönlü bir üründür.
Çok yönlü bir ürün olmasına rağmen her durumda mükemmel bir performans
gösterir.
Unikey NanoAmino zorlu iklim, problemli toprak, hatalı ilaç - gübre kullanımı, hatalı sulama vb. 
durumlarda bitkinin strese girmesini engeller.
Çiçeklenme : İçerdiği yüksek miktardaki L-prolin, L-arginin, ve L-glutamik asitler ile polen doğurganlığını
ve tozlanma kaabiliyetini ar�ırır. 
Köklenme : İçerdiği L-methionin, L-triptophan ve fitohormonlar ile oksin sentezi ve köklenme üzerine oldukça
etkili bir üründür. Aynı zamanda toprak uygulamalarında toprak mikroorganizmaları hızla çoğalır ve toprak havadar, su
tutma kapasitesi yüksek kabarık hale gelir. Bu da kök gelişimine ve bitki beslenmesine oldukça yüksek fayda sağlar.

Meyve : Unikey Nona Amino, içeriğindeki L-alanin ve L-Lösin ile meyve kalitesini ar�ırır.
L-histidin ile meyve olgunlaşmasına yardımcı olur.

Unikey NanoAmino yapraktan pülverizasyonla 150-200 cc / 100 lt su ve
topraktan suyla birlikte 2-4 lt/dekar dozunda uygulanabilir.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kullanım
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Azot (N)
Kalsiyum (Ca)
Serbest Aminoasit
(Organik Madde + Amino asit + Vitaminler)

10%
12%
6%

Organik Madde Bitkisel Özleri
Polisakkaritler (Glutamik Asitler)
Serbest Amino Asitler
Ph
B1-B6-B12 Vitamin Kompleksi

50 %
12 %
15 %
4-6

Unikey Kalsi Amino her bitkide yapraktan pülverizasyonla 100-200 cc / 100 lt su
ve topraktan suyla birlikte 2-4 lt/dekar dozunda uygulanabilir.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kullanım

Azot (N)
Kalsiyum (Ca)
Serbest Aminoasit
(Organik Madde + Amino asit + Vitaminler)

10%
12%
6%

Azot (N)
Kalsiyum (Ca)
Serbest Aminoasit
(Organik Madde + Amino asit + Vitaminler)

10%
12%
6% Azot (N)

Kalsiyum (Ca)
Serbest Aminoasit
(Organik Madde + Amino asit + Vitaminler)

10%
12%
6%



Amino
Max

45
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Azot
Organik Azot
Organik Madde
Organik Karbon
Hümik & Fulvik Asit
Serbest Aminoasit
pH

5 %
3 %

58 %
20 %
24 %
45 %

6.5 - 7

AminoMax 45, çeşitli bitki özelerinden (meyve, sebze, yosun vb.) ileri
teknoloji kullanılarak sentezlenmesi ile, özel koşullarda üretilen, içerisinde
yüksek miktarda vitamin, organik azot, çeşitli makro ve mikro elementler ve de doğal
hormonlar bulunan, enzimatik reaksiyonlar sonucunda sterilize edilerek yoğunlaştırılmış;
konsantre, organik, sıvı bitki besleme prepatıdır.
AminoMax 45, canlı organizmada bulunması gereken enzim, vitamin ve proteinleri ihtiva eder. Bünyesinde bulundurduğu enzimler ile
toprakta bağlanmış olan ya da bitki tarafından alınamayan bitki besin maddelerini parçalayarak alınabilir duruma getirir.
AminoMax 45, bünyesinde bulundurduğu proteinler ile bitkilerin gelişme dönemlerinde maksimum düzeyde almak zorunda oldukları
proteinleri bitkiye en üst seviyede sağlar. Ayrıca içerdiği vitamin ve besin elementleri sayesinde, çimlenmeyi ve meyve tutumunu
ar�ırır. Ürünlerde kalite ve dayanıklılık sağlar. Meyvelerde renk oluşma problemini ortadan kaldırır.AminoMax 45, bünyesinde
bulundurduğu çeşitli amino asitler ile bitkilerin vasküler sistemini geliştirir. Bitkilerin virüslere ve vasküler hastalıklara karşı savunma
sistemi oluşturmasına yardımcı olur. Bu sayede bitkilerin verim ve kalitesi artmış olur.
AminoMax 45 yüksek miktarda 100% bitkisel kökenli (meyve,sebze, yosun vb.) , doğal vitamin katkılı sıvı organik madde içerir.
Bu nedenle topraktaki mikrobiyolojik aktiviteyi ar�ırır.
AminoMax 45 ile beslenen toprak mikro organizmaları hızla çoğalır, böylece toprak hacmi artar yani toprak daha çok havalanır, kolayca
kabarır. Çoğalan toprak mikro organizmaları daha fazla tüketerek ısı üretirler.
Böylece toprak sıcaklığı artar. Toprak ısındıkça kökler daha kolay çalışır, daha
çok kılcal kök oluşur. Topraktaki besinler çok daha çabuk alınır. Kılcal kök
sayısı artan bitkiler çok daha hızla gelişir. Aminomax 45 bitkiye verilen ve
toprakta bulunan besinlerin (gübrelerin) bitki tarafından alınmasını
kolaylaştırır ve topraktan yıkanmasını engeller. Doğal olarak içerdiği mikro
besinler ( Demir, Mangan, Bor, Çinko, Magnezyum, Kalsiyum, Bakır )
sayesinde bitkinin iz element ihtiyacının karşılanmasında önemli katkı sağlar.

Tüm Sera Sebzeciliği
(Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,
Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan vb.)

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar bir ha�a ara ile uygulanır.

Bitki Adı Kullanım Zamanı

3 - 5 Lt  / Da

Damla Sulama

250 - 300 cc / 100 lt su

Tüm Açık Alan Sebzeciliği
(Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,
Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan vb.)

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrarla uygulanır. 2 - 4 Lt  / Da 200 - 300 cc / 100 lt su

Tüm Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler
(Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul,
Kıvırcık, Aysberg vb. )

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrarla uygulanır. 2 - 4 Lt  / Da 200 - 300 cc / 100 lt su

Kavun, Karpuz, Kabak vb. İlkbahardan itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekrarla uygulanır. 3 - 5 Lt  / Da 200 - 300 cc / 100 lt su

Fidanlık, Süs Bitkileri vb. Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrarla uygulanır. 3 - 5 Lt  / Da 200 - 300 cc / 100 lt su

Tüm Endüstri Bitkileri
(Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği vb.)

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrarla uygulanır. 2 - 3 Lt  / Da 200 - 300 cc / 100 lt su

Tüm Tarla Bitkileri
(Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek vb.)

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrarla uygulanır. ----------- 200 - 300 cc / 100 lt su

Tüm Meyve Ağaçlarında
(Elma, armut, Şe�ali, Kayısı,
Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Zeytin vb.)

Üç uygulama tavsiye edilmektedir.
1- Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde
2- Meyve oluşumunda
3- Hasat sonuna kadar

4.5 - 5 Lt  / Da
veya

ağaç başına 75-100 cc

200 - 300 cc / 100 lt su

Yapraktan Uygulama

Garanti Edilen İçerik (w/v) Azot
Organik Azot
Organik Madde
Organik Karbon
Hümik & Fulvik Asit
Serbest Aminoasit
pH

5 %
3 %

58 %
20 %
24 %
45 %

6.5 - 7

Azot
Organik Azot
Organik Madde
Organik Karbon
Hümik & Fulvik Asit
Serbest Aminoasit
pH

5 %
3 %

58 %
20 %
24 %
45 %

6.5 - 7

Azot
Organik Azot
Organik Madde
Organik Karbon
Hümik & Fulvik Asit
Serbest Aminoasit
pH

5 %
3 %

58 %
20 %
24 %
45 %

6.5 - 7



Köklenme oranını ve kök kalitesini ar�ırır.

Çelikle çoğaltmada adventif kök oluşumu sağlar.

Kazık kök uzunluğunu artırır.

Klorofil yıkımını geciktirerek bitkinin yeşil aksamının uzun süre yeşil kalmasını sağlar.

Tepe baskınlığını azaltır, yan dallanmayı ar�ırır, çilekte dal miktarı, buğdayda kardeşlenme miktarı,

pamukta ve patlıcanda yan dal oluşumunu ar�ırır. Kök çapının kalınlaşmasına yol açar.

Unikey NanoRoot düşük dozlarda yaprak gübreleriyle beraber kullanıldığında makro ve micro elementlerin taşınmasında

aktif rol oynar. Kallus tabasının oluşumunu ar�ırır. Yara dokularını hızla onarır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot
Organik Azot
Kalsiyum Oksit
Organik Madde
Fulvik Asit
Serbest Aminoasit
NAA - BNOA - B12 Vitamin Kompleksi

7 %
1.6 %
5.0 %
25 %
15 %
10 %

Kültüre, toprağın cinsine ve organik madde içeriğine bağlı olarak
10 ila 50 L / ha.

Yapraktan:
Meyve ağaçları: 200-300 cc / 100 lt su
Bahçe Bitkileri: 100-200 cc / 100 lt su
Muz: 100-200 cc / 100 lt su

Soliar:
7-10 lt / ha Mevsiminde 2-4 kez.

Kullanım Dozu
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NANO FLORA, ATP enerji aktarımı, kalıtım aktarımı (nükleik asitler), fotosentez ve karbonhidrat

degradasyonu ile ilgilenmektedir. Bu element çiçeklenme, meyve tutumu, erken olgunluk,

meyve büyümesi ve tohum olgunlaşması için çok önemlidir.

NANO FLORA, içeriğindeki yüksek organik madde ve fosfor ile bitkiyi çiçeklendirmeye teşvik eder.

İçeriğindeki fosforun çok hızlı alınmasından dolayı toprakta bulunan katyonlarla tepkimeye girmez ve bağlanma yapmaz.

Tüm bitkilerde çiçeklenme döneminde kullanılabilen kuvvetli bir stimulan�ır. Hem yapraktan hemde damlamadan kullanılabilir.

Bünyesindeki fosfor ayrıca bitkilerde sıcaklarda görülen aşırı boylanma problemini ortadan kaldırır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot
Organik Azot
Fosfor
Organik Madde
Serbest Aminoasit
NAA-BNOA-B12 Vitamin Kompleksi

5 %
2 %

15 %
15 %

10.0 %

Market bahçe, meyve ve süs ağaçları.
Uygulama hızı 100-150 cc / 100 Litre su.

Market bahçe, meyve ve süs ağaçları.
Uygulama oranı 5-7.5 Litre / Hektar

Kullanım Dozu

Yapraktan :

Topraktan :
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Unikey Biohumat, bitkinin streste olduğu dönemlerde ve sulama dengesizliği gibi zorlu dönemlerin atlatılmasında yardımcı olmak
için hem yapraktan hem topraktan uygulanabilir formda bir bitki gelişim düzenleyicisidir. Yapraktan uygulandığında, klorofil
oluşumunu ve fotosentezi teşvik eder, protein sentezini ar�ırır, bitki solunumunu hızlandırırr ve üründe erkencilik sağlar, kaliteyi
ar�ırır. Unikey Biohumat topraktan uygulandığı zaman toprağa bağlı bulunan besin elementlerini ( özellikle alınımında problem olan
fosfor ve iz element ) şelatlamak suretiyle yarayışlı  duruma getirerek bitkinin istifadesinde sunar ve diğer gübrelerin kullanımında
tasarruf sağlar. Toprağın katyon değişim kapasitesini ar�ırır. Kök ve mikroorganizlamaların faydalı şekilde çoğalmasını temin eder.
Toprağın pH’ını düzenler. Tuzluluğu düşürür. Toprağın fiziksel yapısını düzeltir ve mükemmle bir kök gelişimi sağlayarak sağlıklı ve
kaliteli bitki ve ürünlerin elde edilmesinde rol oynar.

Bitki enzimlerinin üretimini teşvik eder.
Organik bir katalizör vazifesi görür.
Kök oluşumunu ve gelişimini ar�ırır.
Mikro besinlerin alımını kolaylaştırır.
Bitkinin hücre duvarlarının geçirgenliğini ar�ırarak besin alımını ar�ırır.
Bitkilerin vitamin içeriğini ar�ırır ve hücre bölünmesini hızlandırır.

Organik Madde
Çözünebilir Potasyum Oksit
Toplam Hümik ve Fulvik Asit
Maksimum Nem
pH 

40%
8%

70%
20%
9-11

1 Saniye 2 Saniye 3 Saniye 4 Saniye

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kullanım Alanları ve Şekli

Unikey

BİTKİLER UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANLARI TOPRAKTAN YAPRAKTAN

Sera Sebzeciliği
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,
Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç,
Patates, Çilek vb.

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrar 150-175 gr / da 75-100 gr / 100 lt Su

Açık Alan Sebzeciliği
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,
Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç,
Patates, Çilek vb.

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrar 175-200 gr / da 100-125 gr / 100 lt Su

Elma, Armut, Şe�ali, Kayısı, Ayva,
Kiraz, Vişne, Badem, Bağ, Zeytin ve
Narenciye gibi meyve ağaçlarında

Üç uygulama tavsiye edilmektedir.
1 - Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde
2 - Meyve oluşumunda
3 - Hasat sonuna kadar

250-300 gr / da
15-25 gr ağaç başına 125-150 gr / 100 lt Su

Endüstri Bitkileri
Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği,
Şeker pancarı

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrar
250-300 gr / da 125-150 gr / 100 lt Su

Tarla Bitkileri
Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrar
----------- 125-150 gr / 100 lt Su

Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler İlkbahardan itibaren 20-30 gün aralıklarla 175-200 gr / da 100-125 gr / 100 lt Su

Kavun, Karpuz, Kabak vb. İlkbahardan itibaren 20-30 gün aralıklarla 2-3 tekrar 175-200 gr / da 100-125 gr / 100 lt Su

Fidanlık ve süs bitkileri vb. Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrar 175-200 gr / da 100-125 gr / 100 lt Su

Unikey Biohumat’ın Biyolojik Etkileri



1 - 5 - 10 ve 25 Kg Ambalajlarda Üretilir.

www.unikeyterra.com48

Unikey Biohumat Combi % 100 suda çözünür bir üründür. Tüm sulama sistemlerinde uygulanabilir: yağmurlama, drenaj ve taşma,
her türlü toprakta püskürtülerek veya yaprak uygulamalarıyla.

Şelatlı bir% 100 Humik asi�ir. Yüksek pH seviyesine sahip topraklarda kullanılır:
Bitkilerin demir, çinko ve manganez emilimine
yardımcı olur ve ayrıca ömürlerini korur. Demirin klorofil yapısında bulunmamasına rağmen, sentezi için çok önemlidir.

Unikey Biohumat Combi yüksek pH’lı topraklarda uzun süre yapısını koruyarak etkinliğini sürdürür. Bitkiler için gerekli
Demir, Çinko ve Mangan beslemesini sağlar.

Demirin klorofil yapısında bulunmamasına rağmen, sentezi için çok önemlidir.

Klorofil sentezinde ve protein sentezinde önemli olan enzimler için demir gereklidir.
Manganezin en önemli işlevi, fotosentez reaksiyonu sırasında elektronların sudan
klorofile aktarılmasıdır. Çinko, fosfat transfer eden enzimleri aktive eder.

Organik Madde
Toplam Humic Asit & Fulvic Asit
Çözünür Potasyum Oksit
Suda Çözünür Demir
Suda Çözünür Çinko
Suda Çözünür Mangan
Maksimum Nem
pH

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Unikey

25 %
50 %

8 %
3 %
5%
3%

20%
9.5-10.5

Unikey

Demir, Çinko ve Mangan noksanlığına karşı kesin çözüm!



Unikey BioHumat Fer suda %100 çözünür ve çözünmesi kolaydır. Her türlü toprakta;
salma, yağmurlama ve damla sulama ile ve yapraktan ilaçlamalarla uygulanabilir.

Unikey BioHumat Fer hümik asitle %100 şelatlı demir bağlanarak demir humat
oluşturulmuştur. Demir noksanlığı fazla görülen topraklarda bitkilerideki demir
klorozunu engellemek için topraktan ve yapraktan kullanılabilir.

Unikey BioHumat Fer yüksek pH’lı topraklarda da etkinliğini koruyarak bitkiler için
gerekli demir beslemesini sağlar. Diğer demir içerikli ürünlere göre çok daha uzun
süre yapısını koruyarak etkinliğini sürdürür. Birkilerde özellikle plastidler demir
eksikliğinden yapı bakımından çok etkilenir.

Çok yönlü ve hayati önem taşıyan protein yapılarında ve sentezlenmelerinde rol
oynadığı için çok önemlidir. 
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Unikey BioHumat CopZin suda %100 çözünür ve çözünmesi kolaydır. Her türlü toprakta,
salma, yağmurlama ve damla sulama ile ve yapraktan ilaçlama aletleriyle uygulanabilir.
İçerdiği % 100 şelatlı çinko ve bakır ile bitkilerde erken dönemde uygulanarak hem
hastalıklarla mücadele hem de çinko ve bakır eksikliğinden oluşabilecek ürün kayıplarını
engelleyerek verim artışı sağlar.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde
Toplam Humic Asit & Fulvic Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Maksimum Nem
pH

25%
50%

6%
8%
2%
20

8.5  - 10.5

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Organik Madde
Toplam Humic Asit & Fulvic Asit
Çözünür Potasyum Oksit
Suda Çözünür Demir
Maksimum Nem
pH

25 %
50 %

8 %
8 %

20 %
7,5 - 8,5

Kök gelişimini ve gerekli besinlerin alınmasını arttırır.
Toprak pH düzeylerini dengelemekte oldukça etkilidir.

Unikey

COPZIN

Unikey

COPZIN

Unikey

Fer

Unikey

Fer

Unikey
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Unikey MaxFulvic, alkali ortamda hızla çözülür. Reaksiyon hızı oldukça yüksektir.
Unikey MaxFulvic, bitkinin streste olduğu dönemlerde ve sulama dengesizliği gibi zorlu dönemlerin atlatılmasında yardımcı olan
bir bitki gelişim düzenleyicisidir. Topraktan uygulandığı zaman, toprağa bağlı bulunan besin elementelerini ( özellikle alınımında
problem olan, fosfor ve iz elementler ) şelatlamak suretiyle yarayışlı duruma getirerek bitkinin istifadesine sunar ve diğer gübrelerin
kullanımında tasarruf sağlar. Toprağın katyon değişim kapasitesini ar�ırır. Köke ve mikroorganizmaların faydalı şekilde çoğalmasını
sağlar. Toprağın pH’ını düzenler, tuzluluğu düşürür. Toprağın fiziksel yapısını düzeltir ve mükemmel bir kök gelişimi sağlayarak,
sağlıklı ve kaliteli bitki ve ürünlerin elde edilmesinde rol oynar.

Unikey MaxFulvic bitki köklerinin solunum ve oluşumunu hızlandırır. Bitkide ve toprakta organik katalizör olarak rol
oynar. Toprak ve mikroorganizmaların hızla çoğalmasını sağlar. Ayrıca bitkilerin vejetatif organlarının ve köklerin
büyümesini uyarır.

Unikey MaxFulvic bitki hücre zarlarının geçirgenliğini ar�ırarak, bitki beslenmesini yükseltir.
Bitki kök sistemi ve hücre çoğalmasını uyararak bitkinin dengeli büyümesini sağlar.
Bitki enzimlerini uyarır ve bitkinin yaşama isteğini ar�ırır.

Unikey MaxFulvic tohumun çimlenme gücünü ar�ırır, toprağın su tutma kapasitesini
ar�ırır. Ayrıca toprağın iyon değişim kapasitesini en uç noktaya çıkarır.
Topraktaki bitki gelişimi için gerekli olan organik ve mineral maddelerin her ikisini
de zenginleştirir.

Unikey MaxFulvic bitkilerin ihtiyacı olan kimyasal gübrelerin kök bölgesinde
toprak suyunda tutulmasını sağlar.

Organik Madde
Fulvik Asit
Potasyum
Maksimum Nem
pH

Garanti Edilen İçerik (w/w)

80%
80%

8%
20%
6-8

Kullanım Dozu

MAX FULVIC
UNIKEY

MAX FULVIC
UNIKEY

MAX FULVIC
UNIKEY

Tüm tarla ve endüstri bitkilerinde 25 - 50 Kg / Da

Tüm yumrulu bitkilerde 25 - 50 Kg / Da

Tüm açık alan sebzelerinde 20 - 40 Kg / Da

Tüm sera sebzeleri ve kesme çiçeklerde 50 - 70 Kg / Da

Tüm meyve ağaçlarında 1 - 3 Kg / Ağaç

Tüm fidanlıklarda (2-5 yaş) 0,5 - 1 Kg / Fidan

Asmalarda 0,5 - 1 Kg / Omca

Çim alanlarında (bakımda) 50 Kg / Yıl

Çim ekimde 2 defa kapak toprağının 30% ila 50%’si oranda



UNİKEY IRON EDDHA 6%
(4.8 ortho - ortho )

Bitkisel yetiştiricilikte en fazla görünen besin elementi noksanlığı Demir noksanlığıdır.
Bu kloroz ya da sarılık olan bilinen bir besin eksikliğidir. Demir eksikliği önce genç
yapraklarda görünür. Başlangıçta yaprak damarları yeşil damar araları sarı iken
ilerleyen durumlarda damarlarda sararır. Daha ileri sa�alarda yapraklarda renk
açılmaya başlar, açık sarı ha�a beyaz renk alır.

Demir bitkilerde fotosentez ve klorofil sentezinde rol alan önemli bir
elemen�ir. Bunun dışında proteinlerin yapısında da bulunur.
Demir noksanlığı giderilmez ise bitkilerde ciddi verim kaybı, büyüme geriliğ
gibi sonuçlar meydana gelir; ileri sa�alarda ağaçların tamamen kurumasına
sebep olur. Demir düşük pH’larda suda çözünürlüğü iyi olan bir elemen�ir.
0-6,5 Ph aralığında demir sülfat tuzu demir noksanlığını gidermede
yeterlidir. Fakat toprak pH’ı yükseldikçe demir sülfat ya da diğer demir
tuzları topraktan alınmaz hale gelir.
Unikey Iron EDDHA hem asidik hem de bazik (alkali(yüksek pH)) topraklarda bitki tarafından alınabilir formda şelatlanmış özel
bir demir preparatıdır. Yüksek pH’lı topraklarda damlama sulama, yağmurlama sulama sistemleri ile kullanılabileceği gibi kök
bölgesine açılan çukurlara gömülerek ya da sıra aralarına açılan bantlara gömülere uygulanabilen bir üründür. Yüksek pH’lı
topraklarda piyasada var olan diğer ürünlerden daha hızlı sonuç verir ve daha uzun süre demir noksanlığı belirtisi görülmez.

1. saniye 2. saniye 3. saniye 4. saniye
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Kullanım Alanları ve Şekli

Bitkiler Uygulama Dönemi Genç Bitki Dönemi Tam Verim Dönemi

Topraktan Uygulama

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar,
Fasulye, Kavun, Karpuz, vb.

Çiçek başlangıcından itibaren 5 gün arayla 
2 uygulama

60 - 100 gr / 100 m2 60 - 100 gr / 100 m2

Narenciye, Meyve Ağaçları,
Zeytin Ağaçları

Çiçek başlangıcından itibaren 10 gün arayla 
2 uygulama

5 - 15 gr / ağaç 30 - 60 gr / ağaç

Pamuk, Mısır, Soya, Ayçiçeği,
Yer Fıstığı, Nohut vb.

Çiçek başlangıcından itibaren 7 gün arayla 
2 uygulama

60 - 100 gr / 100 m2 60 - 100 gr / 100 m2

Hububat Kardeşlenmeden önce 60 - 100 gr / 100 m2 60 - 100 gr / 100 m2

Muz Çiçek görülmeden ve başlangıcında 2 uyg. 5 - 15 gr / ağaç 30 - 60 gr / ağaç

Patates, Soğan, Sarımsak,
Lahana, Havuç, Şeker Pancarı

Çiçek başlangıcından itibaren 7 gün arayla 
2 uygulama

60 - 100 gr / 100 m2 60 - 100 gr / 100 m2

Bağ Çiçek öncesi ve sonrası 2 uygulama 3 - 7.5 gr / ağaç 10 - 20 gr / 100 m2

Kesme çiçekçilik Vegetatif büyüme dönemi ve sonrası 2 uyg. 200 - 500 gr / 100 m2 200 - 500 gr / 100 m2

Tütün, Çay, Fındık vb. Çiçek öncesi ve sonrası 2 uygulama 3 - 7.5 gr / ağaç 10 - 20 gr / 100 m2
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UNİKEY FER EDTA
Enzim fonsiyonu, klorofil sentezi için kataliz görevi ve bitkilde yeni gelişmeler olması için gerekli olan bir besin elementidir.
Demir eksikliği solgun yapraklar, yaprak ve damarların sararması şeklinde karakterize edilir. Yüksek pH’lı olan topraklarda demir
bulunabilir, fakat bitki için bu demir kullanılamayabilir. Azot yerleşiminde görev alan nitrogenase enzimi de demir içermektedir.

Demirin Bitkideki Fonksiyonları

Demirin Eksikliğinde

Bitkinin genç yaprakları açık sarı ha�a beyaz bir renk alır
Yaprak damarları koyu yeşil, damarlar arası açık bir renk alır
Damarlar arasında klorofil kaybı oluşur
Klorofil iyi oluşmaz
Bitkilerde kloroz hastalığı görülür

Yapraktan (100 lt suya) Topraktan

Demir Eksikliği
Olmadan

Demir Eksikliği

Tüm sebze yetiştiriciliği
(Domates, Biber, Patlıcan) Fideler şaşırtıldığında ilk meyveden sonra 100-150 gr / da 250-300 gr / da

Çilek Toprak pH’I 7.5’in üstünde ise ilk çiçeklenme döneminde
20 gün ara ile hasat sonuna kadar 150-200 gr / da 250-300 gr / da

Kesme Çiçekcilikte
Gelişme döneminde 100-150 gr / da 250-300 gr / da

Bağlarda Salkım uzatmada, çiçek oluşumunda
150-200 gr / da 250-300 gr / da veya

5 gr/ omca

Tüm meyve ağaçlarında
(Elma, Kiraz, Armut, Kayısı)

Sonbaharda hasa�an sonra 1 uygulama, ilkbahar meyve
döneminde 1 uygulama 100-150 gr / da 250-300 gr / da veya

20 gr/ ağaç

Zeytin Gelişme döneminde
100-150 gr / da 250-300 gr / da

Narenciye
Çiçek öncesi ve meyveler fındık büyüklüğünde iken 150-200 gr / da 250-300 gr / da

Karpuz, Kavun, Kabak Fideler şaşırtıldıktan 10 gün sonra ve ilk meyveden sonra
100-150 gr / da 250-300 gr / da

Şeker Pancarı, Havuç, Turp,
Soğan, Sarımsak, Patates Bitkiler 3-5 yapraklı iken 150-200 gr / da 250-300 gr / da

Arpa, Buğday, Çeltik Kardeşlenme döneminden önce yabancı ot ilacı ile birlikte
mısırda bitkiler 3-5 yapraklı iken ve tepe püskülü döneminde 150-200 gr / da --------------------

Soya, Nohut, Bezelye, Yer fıstığı
Pamuk, Mısır

Çiçeklenmeden önce ve çiçeklenmeden 20 gün sonra
150-200 gr / da 250-300 gr / da

Kullanım Dozu

Iron (Fe)
EDTA Şelat

Garanti Edilen İçerik (w/w)

13 %

Unikey FER EDTA bünyesinde yüksek oranda demir içermesi ve tamamı EDTA
şelatlı olması nedeniyle tüm bitkilerde demir noksanlığından kaynaklanan
eksikliklerde güvenle uygulanır.

Unikey FER EDTA düzenli kullanıldığında demir noksanlığından
kaynaklanan tüm arızaları ortadan kaldırır.



UNİKEY MİKRO ELEMENT SERİSİ WP
Mikro Element Serisi WP, bitkilerde izelement eksikliğini gidermek için geliştirilmiş özel olarak şelatlanmış ve organik asitler ve
magnezyum ile desteklenmiş, zengin içeriğe sahip özel amaçlı katı gübrelerdir.

Mangan bazı enzimler için aktivatör görevi görmektedir. Bitkilerin C Vitamini ve yağ sentezinden sorumludur, hücre bölünmesinde
etkili olup bitki gelişimi, kalite ve verimlikik üzerine etkilidir.

Meyve ağaçlarında ve sebzelerde çiçeklenmeyi teşvik eder, meyvenin gelişimini sağlar ve meyvelerde şekil bozukluklarını engeller.

Mikro Element Serisi suda %100 çözünür olduğundan dolayı büyüme ve gelişmenin her aşamasında bitkinin izelement noksanlığı
görüldüğünde uygulanabilir. 

Bordo bulamacı ile karışabilir - Bitkilere doğru büyüme ve gelişme sağlar
Daha sağlıklı ve daha dirençli bitkiler - Protein ve karbonhidrat üretiminde artış
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Unikey MOB ZN Unikey BZF Unikey MOB FZN

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Çinko (Zn)
Bor (B)
Molibden (Mo)
EDTA & Sitrik Asit

12%
4%
4%

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Çinko (Zn)
Bor (B)
Demir (Fe)
EDTA & Sitrik Asit

11%
5%
3%

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Çinko (Zn)
Bor (B)
Demir (Fe)
Molibden (Mo)
EDTA & Sitrik Asit

10%
4%
2%
5%

Unikey Micro Combi Unikey Power Combi Terra ZnMn

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Demir
Çinko
Mangan
Bor
Bakır
Molibden
Magnezyum
EDTA & Sitrik Asit

4 %
1.5 %
4 %

0.5 %
1.5 %
0.1 %

9 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Demir
Çinko
Mangan
Bor
Bakır
Molibden
EDTA & Sitrik Asit

5,5 %
7 %

4,5 %
1,5 %
1,0 %

0,02 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Çinko (Zn)
Mangan (Mn)
Magnezyum (Mg)
EDTA & Sitrik Asit

9%
9%

15%
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UNİKEY GOLD COMBI
Yüksek içerikli, mikronize iz element karışımıdır. Tane boyutunun çok küçük olmasından dolayı suda hızla çözünür ve stomalardan
bitki bünyesine kolay nüfuz eder. Mikro element arızalarının giderilmesinde oldukça etkili bir üründür.
Özel kompleks içeriğinden dolayı kullanıldığı bitkilerde hızlı bir yeşillenme sağlar.

Unikey Gold Combi, bitkinin gelişmesinde ve dengesinde çok önemli bir role sahip olan bu elementler açısından bitki
eksikliklerini düzeltmek için şelatlı formülasyona sahip iz elementlere dayanan
bir toz üründür.

Unikey Gold Combi'nin enjeksiyonlu veya yapraksız katkısı rekor sürede eksiklikleri hemen düzeltebilir.

Sağlam, kloroz içermeyen bir apikal bölge sağlar
Kullanımı, çözülmesi ve uygulanması kolaydır
%100 şelatlı ve pH 9'a kadar tamamen elde edilebilir demir
Yaprak uygulaması için geliştirilmiştir.
Tarla veya sera bitkilerinin gübrelenmesi için de uygundur

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Sera ve Açık Alan Sebzelerinde
(Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık) Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrar 300 gr / da

Fideliklerde Fidelerin sulanması esnasında iki tekrar
300 gr / da

Yumrulu bitkiler
(Soğan, Patates, Şalgam, Havuç ) Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrar 350 gr / da

Tüm Meyve Ağaçları
(Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Bağ )

Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrar
450 gr / da

Fındık, Muz, Narenciye Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrar 400 gr / da

Süs bitkilerinde ve kesme çiçekçilikte Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrar
300 gr / da

Tarla Bitkileri
(Arpa, Buğday, Pirinç, Yonca vs.) Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrar 350 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

Kullanım Dozu

Demir (Fe)
Çinko (Zn)
Mangan (Mn)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Molibden (Mo)
Edta Şelat

5,7 %
4 %
3 %
1 %
1 %

0,02 %

Avantajları

Yapraktan (100 lt suya) Topraktan
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Unikey Zinc EDTA 15%
Suda kolaylıkla eriyebilen toz formülasyonda, tamamı bitkiler tarafından alınabilir.
EDTA Şelatlı halde yüksek kaliteli bir çinko kaynağıdır.

Unikey Zinc Edta 15% bitkilerde çinkodan kaynaklanan sarılığın (klorozun) giderilmesinde son derece etkili bir besindir.

Unikey Zinc Edta 15% pamukta taraklanma ve tarak tutumunda (döl tutumunda),
başaklarda, tane tutumunun artmasında, domates, biber, salatalık, patlıcan,
kabak vb. bitkilerde tohum tutumunda (döl tutumu) son derece etkili olup, tüm
bitkilerde verim ar�ırıcı etkili bir çinko kaynağıdır.

Unikey Zince Edta 15% kullanıldığı tüm bitkilerde yeşil aksama, koyu yeşil
aksama, koyu yeşil renk, daha fazla tomurcuk ve çiçek oluşumunu sağlayarak
yüksek verim, kaliteli mahsül elde edilmesini sağlar.

Unikey Zinc Edta 15% tamamı EDTA şelatlı olması nedeniyle,
bitkinin kristal yapısından dolayı almakta zorlandığı Zn+2 iyonlarını
çok kolay ve yarayışlı lekilde alınımını sağlayarak Zn+2 iyonlarını
kullanılabilir hale getirir.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Yapraktan (100 lt suya) Topraktan

Tüm sebze yetiştiriciliği
( Domates, Biber, Patlıcan )

Çilek

Kesme Çiçekcilikte

Bağlarda

Tüm meyve ağaçlarında

Zeytin

Narenciye

Kavun, Karpuz, Kabak

Şeker pancarı, Havuç, Turp,
Soğan, Sarımsak, Patates

Soya, Nohut, Bezelye, Yerfıstığı

Arpa, Buğday, Çeltik

250-300 gr / da

250-300 gr / da

250-300 gr / da

250-300 gr / da veya
5 g / omca

250-300 gr / da veya
20 g / ağaç

250-300 gr / da veya
20 g / ağaç

250-300 gr / da veya
20 g / ağaç

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

150-200 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

150-200 gr / da

250-300 gr / da

250-300 gr / da

250-300 gr / da

--------------------

100-150 gr / da

150-200 gr / da

150-200 gr / da

150-200 gr / da

Fideler şaşırtıldığında ilk meyveden sonra

Toprak pH’I  7.5’in üstünde ise ilk çiçeklenme döneminde
20 gün ara ile

Gelişme döneminde

Salkım uzatmada ve çiçek oluşum döneminde

Sonbaharda hasa�an sonra 1 uygulama
İlkbahar meyve döneminde 1 uygulama

Gelişim döneminde

Çiçekten önce ve meyveler fındık büyüklüğünde iken

Fideler şaşırtıldığında ve ilk meyveden sonra

Bitkiler 3-5 yapraklı iken

Çiçeklenmeden önce ve çiçeklenmeden 20 gün sonra

Kardeşlenme döneminden önce yabancı ot ilacı ile birlikte
mısırda bitkiler 3-5 yapraklı iken ve tepe püskülü çıkarırken

Kullanım Dozu

Zinc EDTA 15%
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Unikey Man EDTA 13%

Suda tamamen çözünür
Fotosentez yoğunluğundan sorumlu
Azot bileşikleri ve karbonhidratların dönüşümüne katılır
Hastalıklara ve düşük sıcaklıklara karşı direnci ar�ırır
Fosfor alımını uyarır
Protein, amino asit, C ve E vitamini ve karoten içeriğini ar�ırır
Özellikle kireçlendikten sonra önerilir

Avantajları

Bitkilerde mangan eksikliğini gidermek için geliştirilmiş şelatlı ve organik asitlerle zenginleştirilmiş özel amaçlı katı bir
gübredir.

Mangan bazı enzimler için aktivatör görevi görmektedir. Bitkilerin C vitamini ve yağ sentezinden sorumludur, hücre bölünmesinde
etkilidir. Bitki gelişimi, kalite ve verimlilik üzerine etkilidir.

Yapraktan (100 lt suya) Topraktan

Açık Tarla Sebzeleri
(Domates, Biber, Patlıcan, Kavun vb.)

Sera ve Örtü Altı Sebzeleri

Meyve Ağaçları

 Bağlar

Zeytin

Narenciye

Fındık

Çilek

Şeker pancarı, Havuç, Turp,
Soğan, Sarımsak, Patates

Arpa, Buğday, Çeltik

Pamuk

500-800 gr / da

500-800 gr / da

500-800 gr / da

500-800 gr / da

500-800 gr / da

500-800 gr / da

50-75 gr / ocak

200-250 gr / da

200-250 gr / da

200-250 gr / da

200-250 gr / da

200-250 gr / da

200-250 gr / da

200-250 gr / da

500-800 gr / da

500-800 gr / da

500-800 gr / da

500-800 gr / da

200-250 gr / da

200-250 gr / da

200-250 gr / da

200-250 gr / da

Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme dönemi boyunca 10 gün ara ile

Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme dönemi boyunca 10 gün ara ile

Vejetatif gelişme dönemi boyunca 1-2 ha�a ara ile

Aktif gelişme döneminde

Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası

Çiçek öncesi ve çiçek sonrası bölünerek 2-3 uygulama

Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama

Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama

İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca

Aktif gelişme döneminde ve başaklanma öncesi

Aktif gelişme süresince ve çiçeklenme öncesi

Kullanım Dozu

Mangan EDTA 13%

Garanti Edilen İçerik (w/w)



www.unikeyterra.com57

Unikey Bor EDTA 13%
Bitkilerde bor eksikliğinden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla geliştirilmiş tamamı etanol amin formunda özel
amaçlı toz gübredir. Etanol amin Bor besin elementine koruma sağladığı gibi bor elementinin bitkiler tarafından daha kolay ve 
hızlı alınmasını sağlar.

Bor, çiçek tozu gelişimi ve çimlenme üzerine etkilidir. Hücre bölünmesi ve oksin oluşumu üzerine etkilidir. Hücre duvarının
dayanıklı olmasında ve hücre duvarının biçimlenmesinde etkilidir. Bor, meyve
kalitesinde standartizasyon sağlar ve meyvenin şeker oranını ar�ırır.

Kök geliştirir ve büyümeyi teşvik eder
Bor, çiçek tozu gelişimi ve çimlenme üzerinde oldukça etikilidir
Kullanımı, çözülmesi ve uygulanması kolaydır
Yaprak uygulaması için geliştirilmiştir. Açık tarlalarda ve seralarda
gübreleme için de uygundur
Yaprak dokusu için yumuşak

Yapraktan (100 lt suya) Topraktan

Açık Tarla Sebzeleri
(Domates, Biber, Patlıcan, Kavun vb.)

Sera ve Örtü Altı Sebzeleri

Meyve Ağaçları

 Bağlar

Zeytin

Narenciye

Fındık

Çilek

Şeker pancarı, Havuç, Turp,
Soğan, Sarımsak, Patates

Arpa, Buğday, Çeltik

Pamuk

1 -1,5 kg / da

1 -1,5 kg / da

1 -1,5 kg / da

1 -1,5 kg / da

1 -1,5 kg / da

1 -1,5 kg / da

100 gr / ocak

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

1 -1,5 kg / da

1 -1,5 kg / da

1 -1,5 kg / da

1 -1,5 kg / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

100-150 gr / da

Bitki gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama

Bitki gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama

Bitkinin aktif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama

Birinci uygulama çiçeklenmeden hemen önce, ikinci uygulama meyve
tutumundan sonra, üçüncü uygulama ise ikinciden bir ay sonra yapılmalıdır.

Birinci uygulama çiçeklenmeden hemen önce, ikinci uygulama meyve
tutumundan sonra, üçüncü uygulama ise ikinciden bir ay sonra yapılmalıdır.

Bitki gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama

Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama

Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama

Birinci uygulama yumru oluşum dönemi başında, ikinci
uygulama ise birinciden bir ay sonra

Aktif gelişme döneminde ve başaklanma öncesi

Çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama 20 gün arayla

Kullanım Dozu

Bor-EDTA% 13, hızla ve tamamen çözünen, oldukça saf bir üründür.
Erken ilkbahardan itibaren meyve tutumuna ve hasat sonras muamele olarak
tavsiye edilir. Formülümüzdeki yüksek Bor seviyesi yeni sağlıklı köklerin, kuvvetli
filizlerin ve çiçek tomurcuklarının gelişimini artırır.

Avantajları

Bor EDTA 13%

Garanti Edilen İçerik (w/w)
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Unikey BZN

Çinko (Zn)
Bor (B)
EDTA Şelat

Garanti Edilen İçerik

14%
6%

Bitkilerde Bor ve çinko eksikliğini gidermek için geliştirilmiş, özel olarak şelatlanmış ve organik asitlerle, magnezyum ile desteklenmiş
zengin içeriğe sahip özel amaçlı katı gübredir. Meyve ağaçlarında gözlerin uyanması ve çiçeklenmeyi teşvik eder.

Unikey BZN, meyve gelişimini sağlar. Ayrıca meyvelerin şeker oranlarının artmasını sağlar ve şekil bozukluğunu engeller.

Unikey BZN, bitkinin ilk çiçeklenme döneminden itibaren hem çinko (Zn)
hemde bor (B) ihtiyacını karşılar. Çinko ve borun noksanlığından dolayı meyve
tomurcuğu adedinde, çiçeklenme ve çiçek tutumunda azalmalar ve erken
yaprak dökülmesi görülür. Düzgün bir çiçek oluşamamakta ve tozlaşma
gerçekleşememektedir. İyi bir çiçek ve meyve teşekkülü için çinko ve borun
aynı anda kullanılması gerekir. Bu şekilde çiçeklenme, döllenme ve meyve
tutumunun artması sağlanabilir. Aynı zamanda bor eksikliği bitkinin genç
yapraklarında oluşan şekil ve renk değişikliği şeklinde de görülebilir.
Bor bitkinin polen üretimini teşvik ederek meyve tutumunu artırır.

Yapraktan (100 lt suya) Topraktan

Açık Tarla Sebzeleri
(Domates, Biber, Patlıcan, Kavun vb.)

Sera ve Örtü Altı Sebzeleri

Meyve Ağaçları

 Bağlar

Zeytin

Narenciye

Fındık

Çilek

Şeker pancarı, Havuç, Turp,
Soğan, Sarımsak, Patates

Arpa, Buğday, Çeltik

Pamuk

500 - 1000 gr / da

500 - 1000 gr / da

30-150 gr / ağaç

1 -2 kg / da

30-150 gr / ağaç

30-150 gr / ağaç

100 gr / ocak

100 gr / da

100 gr / da

100 gr / da

100 gr / da

100 gr / da

100 gr / da

100 gr / da

500 - 800 gr / da

1 -1,5 kg / da

1 -1,5 kg / da

500 - 1000 gr / da

100 gr / da

100 gr / da

100 gr / da

100 gr / da

Fide dikimlerinde, çiçeklenme başlangıcında 1-2 uygulama
20-25 gün arayla

Fide dikimlerinde, çiçeklenme başlangıcında 1-2 uygulama
20-25 gün arayla

Fide dikimlerinde, hasat sonrası, çiçeklenme öncesi ve sonrası
1-2 uygulama 20-25 gün arayla

Doğuştan hemen önce

Hasat sonrası, çiçek öncesi ve çiçek sonrası

Hasat sonrası, çiçek öncesi ve çiçek sonrası

Hasat sonrası, çiçek öncesi ve çiçek sonrası

Çiçek öncesi 1-2 uygulama 20-25 gün arayla

Yumru oluşum döneminden önce

Kardeşlenme dönemi öncesi

Çiçeklenme öncesi

Kullanım Dozu



UNİKEY MİKRO ELEMENT SERİSİ SC

Çiçeklenmede,döl tutumunda ve meyve sayısında artış sağlar.

Tüm bitkilerde izelement noksanlığını giderir.

Bitkiye canlılık katar. 

Yapraktan her dönemde verilebilir. 

En iyi sonuçlar bitkilerin aktif büyüme dönemlerinde  uygulama ile sağlanır.  
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Unikey Micro Element Serisi SC grubu Bitkilerinin ihtiyacı olan mikro bitki besin element
ihtiyacını %100 suda çözünürlüğüyle karşılamaktadır. Besin eksikliğinde oluşan, yaprak ya  da gövdede
sararma, yapraklarda kıvrılmalar ve beneklenme gibi semptomların oluşumunu engeller.

Unikey Bor Max

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Bor Etanolamin
Etanolamin Şelat

12%

Unikey Fer Zinc

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Demir
Çinko
Aminoasit + Vitaminler

3%
2%

Unikey Fer Max

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Demir
Aminoasit + Vitaminler + Fenol

9%

Unikey Mn Max

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Mangan
Aminoasit  + Vitamin

6%

Unikey Mob L

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Fosfor
Potasyum
Bor
Molibden

4%
4%
4%
6%

Unikey Zn Max

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Çinko
Aminoasit
Polikarboksilik Asit

7%
10%
2%
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Bitkilerin mikro besin maddeleri (iz elementler) ihtiyacına kısa sürede cevap veren zengin içerikli besin çözeltisidir. Bileşimi
sayesinde bitkinin dengeli beslenmesini sağlayarak büyüme ve gelişmeyi destekler. Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır.
Bol çiçeklenme, dane bağlama ve meyve tutumunu teşvik eder. Meyve dökümünü en aza indirir. Bu özellikleri ile verim ve kaliteyi
önemli ölçüde artırır. Doğal kaynaklardan üretildiği için organik tarımda da kullanıma uygundur.

Yüksek verimli ve kaliteli ürün sadece N, P, K gübrelemesi ile değil, bununla birlikte bitkilerin ihtiyaç duyduğu mikro besin
elementlerinin de eksiksiz ve doğru zamanda karşılanması ile mümkündür. İz elementler temel besin maddeleri (azot, fosfor, 
potasyum) ile ortaklaşa çalışarak, bitkide yüksek verim ve kaliteyi meydana getirecek alt yapıyı oluşturur.

Unikey CombiMax içerisinde yüksek oranda mangan, çinko ve bor içeren özel bir üründür. Mangan, çinko ve bor eksikliğini
hızlı bir şekilde giderir. Yapraktan ve damlamadan uygulandığında çiçeklenmeyi ar�ırır ve çiçek dökülmesini engeller.

Yapraktaki soğuk, sıcak ve benzeri streslerden dolayı oluşan şekil bozukluklarını gidererek bitkiye koyu yeşil bir renk
vermektedir. Bitkilerde yan dal oluşumunu hızlandırarak direkt verim artışına etkilidir.

Demir (Fe)
Çinko (Zn)
Mangan (Mn)
Bor (B)
Bakır (Cu)
Molibden (Mo)
EDTA Şelat

2 %
2 %
1 %
1 %
1 %

0.027%

Garanti Edilen İçerik

Kullanım Alanları ve Şekli

UNİKEY COMBIMAX

Topraktan Uygulama
  
Meyve Ağaçlarında  650-950 cc/da
Pancarda   450-650 cc / da 
Üzümde (Bağ)   2-4 Lt / ha
Zeytinde   450-650 cc / da
Sebzede    950 cc / da
Çiçeklikte   450-650 cc / da

Yapraktan Uygulama
  
Meyve Ağaçlarında  50-100 cc / 100 lt suya
Pancarda   200-250 cc/ 100 lt suya
Üzümde (Bağ)   100-200 cc / 100 lt suya
Zeytinde    200-250 cc/ 100 lt suya
Sebzede    50-100 cc / 100 lt suya
Karanfilde   50-100 cc / 100 lt suya
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Unikey CuMax, organik asitlerle kompleksleştirildiği ve amino asitlerle zenginleştirildiği için bakır eksikliklerini telafi ediyor.
Çok konsantre bir sıvı çözelti halinde sunulur. Bakır, mantar öldürücü ve bakteri özelliklerine sahip bir mikro elemen�ir.
Temel bir bileşen olduğu için hücre duvarlarının oluşumunda rol oynar. Ayrıca fotosenteze, atmosferik azot fiksasyon işlemine ve
şeker metabolizmasına katılır.
Unikey Cumax bakır eksikliklerini önler ve telafi eder.
Proteinlerin daha iyi kullanılmasını sağlayan klorofil oluşumuna katılan enzimleri aktive e�iği için bakteriyel ve fungisit
hastalıklarına karşı savaşmaya yardımcı olur. Bitkinin optimal büyümesini sağlar

Unikey CuMax, özel bileşimi sayesinde yapraklar ve kökler vasıtasıyla kolayca emilebilen üstün özelliklere sahip sistemik
bir bakırdır. Yapraktan kullanıldığında içerdiği bakır sayesinde fungusit ( mantar ilacı ) etkisinin bitki gelişimde önemli
etkiye sahiptir. Unikey CuMax, genç yapraklarda duyulan bakır ihtiyacını karşılamaktadır. Bakır bitki içerisinde taşınması
zor olan bir elemen�ir. Bu yüzden eksikliği ilk olarak genç yapraklarda görülür. Yapraktan uygulandığında leke
yapmaz ve çiçeklenme döneminde güvenle kullanılabilir..

Düşük uygulama oranları ile bitkilerde kalıntı kalmaz ve organizmalar için faydalıdır.
Herhangi bir fitotoksisite etkisi yoktur ve sık kullanım için uygun değildir.
Entegrasyon programları (IPM) ve Organik Tarım için kesinlikle uygundur.
Küçük partikül tiplerinden dolayı bitkiyi iyi örter.
Bir mantar ilacı olarak koruyucu ve terapötik etki için iyidir.

Kullanım Alanları ve Şekli

BİTKİLER UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANLARI YAPRAKTAN TOPRAKTAN

Sebzelerde
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,
Fasulye, Kabak vb.

Fide toprağa tutunduktan sonra 2-3 uygulama. 100-150 cc
100 Lt Su / Da 1 Lt / Da

Sera ve örtü altı sebzeler Fide toprağa tutunduktan sonra 2-3 uygulama. 100-150 cc
100 Lt Su / Da 1 Lt / Da

Yumrulu Bitkiler Çıkıştan itibaren ilk çapaya kadar 100-150 cc
100 Lt Su / Da

Sert Çekirdekli Meyveler Sezon boyunca 2-3 uygulama 100-150 cc
100 Lt Su / Da 1 Lt / Da

Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sezon boyunca 2-3 uygulama 100-150 cc
100 Lt Su / Da 1 Lt / Da

Narenciye Sezon boyunca 2-3 uygulama 100-150 cc
100 Lt Su / Da 1 Lt / Da

Çilek Fide toprağa tutunduktan sonra hasat boyunca 100-150 cc
100 Lt Su / Da 1 Lt / Da

Bağ Sürgünler 10-15 cm olduktan sonra meyve rengi dönünceye kadar
2-3 uygulama

100-150 cc
100 Lt Su / Da 1 Lt / Da

Muz Sezon boyunca 2 uygulama 100-150 cc
100 Lt Su / Da 1 Lt / Da

Endüstri Bitkileri
Mısır, Ayçiçeği, Buğday, Anason, Pamuk,
Çeltik, Soya vb.

Çıkıştan itibaren bitki 10-15 cm olunca, 2-3 uygulama 100-150 cc
100 Lt Su / Da 1 Lt / Da

1 Lt / Da

Suda Çözünür Bakır (Cu)  10%
Salisilik Asit

Garanti Edilen İçerik (w/v)

UNİKEY CUMAX SİSTEMİK BAKIR
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Glisin Betain
Molibden

35%
12%

Garanti Edilen İçerik

Topraktan Damlama Sulama Yöntemiyle
Yapraktan Uygulama

Kullanım Dozu

2 - 3 Lt / Ha
50 - 100 cc / 100 Lt Su

UNİKEY BETAMOL
Unikey BetaMol bitkilerin ısınması için yapılan bir üründür. Glisin betain, bitki dünyasındaki en güçlü osmoprotektandır.

Bitki hücresindeki osmotik basıncı artırarak hücreden suyun kaçmasına ve ölümüne yol açmasını önler. Bu basınç ozmotik yönetimi
ile suyun ve iz elementlerin tutulmasını veya difüzyonunu sağlar.

Aynı şekilde, bitkinin hücrelerinin içindeki suyun kristalleşme noktasını azaltır; Bu, jöle sıcaklığının düşürülmesini ve böylece
hücrelerin ve bitkinin dallarının patlamasını önlemeyi mümkün kılar.

Unikey BetaMol uygulaması, ayçiçeği aken ağırlığı üzerinde kuraklık  stresinin  olumsuz  etkilerini hafi�etmekte,
gaz  değişim  özelliklerini ve  biyomas üretimini  iyileştirmekte  ve mısırda  kuru  madde,  tane verimi  ve osmolitleri
artırmaktadır. 

Hafif  tarla  stresi koşullarında,  verim  pamukta yapraktan

Unikey BetaMol uygulaması  ile  %10-50’ye  kadar  iyileştirebilmektedir



UNİKEY HÜMİK & FULVİK SIVI SERİSİ
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Organik Madde
Organik Azot
Potasyum
Humic&Fulvic Acid
Serbest Amino Asit
Ph
B1-B6-B12 Vitamin Kompleksi

55%
2,5%

4%
30%
11%
6-8

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kullanım Dozu
Yapraktan Topraktan

Unikey Hümik & Fulvik ürünleri bitkinin streste olduğu dönemlerde ve sulama dengesizliği gibi zorlu dönemlerin
atlatılmasında yardımcı olmak için hem yapraktan hem topraktan uygulanabilir formda bitki gelişim düzenleyicileridir.

Yapraktan uygulamalarda klorofil oluşumunu ve fotosentezi teşvik eder, protein sentezi artar, bitki solunumunu
hızlanır ve üründe erkencilik sağlanır, kalite artar.

Topraktan uygulamalarda, toprağa bağlı bulunan besin elementlerini ( özellikle alınımı zor olan fosfor ve iz elementler )
şelatlamak suretiyle yarayışlı duruma getirerek bitkinin istifadesine sunar ve diğer gübrelerin kullanımında tasarruf
sağlar. Toprağın kanyon değişim kapasitesini ar�ırır. Kök ve mikroorganizmaların faydalı şekilde çoğalmasını temin
eder. Toprağın pH’ını düzenler ve tuzluluğu düşürür. Toprağın fiziksel yapısı düzelir ve mükemmel bir kök gelişimi
sağlayarak, sağlıklı ve kaliteli bitki ve ürünler elde edilir. Bitki enzimlerinin üretimini teşvik eder.

Organik bir katalizör vazifesi gören Unikey Hümik & Fulvik ürünleri kök oluşumunu ve gelişimini ar�ırır.
Mikro besinlerin alımını kolaylaştırır. Bitkinin hücre duvarlarının geçirgenliğini ar�ırarak besin alımını ar�ırır ve
bitkilerin vitamin içeriğinin artmasına yardımcı olur. Hücre bölünmesini hızlandırır.

Toprağı daha kolay çözünür hala getirir, işlenebilirliğini ve havalandırılmasını ar�ırır. Toprağın sus tutma kapasitesi
ve tampon özelliği artar. Unikey Hümik & Fulvik ürünleri toprağın termal rengini almasını hızlandırır ve toprak
içinde çözülemeyen bileşikleri, bitkinin alabileceği forma dönüştürür.

Unikey Pure 55, çeşitli bitki üzerinden ileri teknoloji kullanılarak
sentezlenmesi ile, özel koşullarda üretilen, içerisinde yüksek miktarda
vitamin, organik azot, çeşitli mikro ve makro elementler ve doğal
hormonlar bulunan, enzimatik reaksiyonlar sonucunda strilize edilerek
yoğunlaştırılmış; konsantre, organik, sıvı bitki besleme prepatıdır.
Canlı organizmalarda bulunması gereken, vitamin ve proteinleri içerir.

Pure 55
Unikey

Tüm Sera Sebzeciliği

Tüm Açık Alan Sebzeciliği

Tüm Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler

Kavun, Karpuz, Kabak vs.

Fidanlık, Süs Bitkileri

Tüm Meyve Ağaçları

Tüm Endüstri Bitkileri

Tüm Tarla Bitkileri

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar bir ha�a ara ile

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrar

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrar

İlkbahardan itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekrar

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrar

1- Tomurcuk ve çiçeklenme öncesinde 2- Meyve oluşumunda 3- Hasat sonuna kadar

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrar

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrar

250-300 cc / da

200-300 cc / da

200-300 cc / da

200-300 cc / da

200-300 cc / da

200-300 cc / da

200-300 cc / da

200-300 cc / da

3-5 lt / da

2-4 lt / da

2-4 lt / da

3-5 lt / da

2-4lt / da

4-5 lt / da

2-3 lt / da

-----------

Unikey Pure 55, bünyesinde bulundurduğu enzimler ile toprakta bağlanmış olan ya da bitki tarafından alınamayan
bitki besin maddelerini parçalayarak alınabilir duruma getirir.
Bünyesinde bulundurduğu proteinler ile bitkilerin gelişme
dönemlerinde maksimum düzeyde almak zorunda oldukları
proteinleri bitkiye en üst seviyede sağlar.
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Garanti Edilen İçerik (w/v)
Organik Madde
Humic&Fulvic Asit
Azot
Fosfor
Potasyum Oksit
Amino Asit
Ph

24%
22%
1,5%

2%
2%

2,5%
6-8

Unikey Biohumic NPK

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Madde
Humik&Fulvic Asit
Potasyum Oksit
ph
Aminoasit & Vitaminler

30%
20%

2%
6-8

Unikey Biohumic 20

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Madde
Humik&Fulvic Asit
Potasyum Oksit
ph
Aminoasit & Vitaminler

35%
25%

2%
6-8

Unikey Biohumic 25

Garanti Edilen İçerik (w/v)
Organik Madde
Humik&Fulvic Asit
Potasyum Oksit
Amino Asit
ph

30%
24%

6%
2%
6-8

Unikey Biohumic 30

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Madde
Humik&Fulvic Asit
Potasyum Oksit
Amino Asit
ph

45%
20%

2%
4%
6-8

Unikey Biohumic 45

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Madde
Humic&Fulvic Asit
Potasyum Oksit
Mangan
ph
Aminoasit & Vitaminler

20 %
18 %
4 %
2 %
6-8

Unikey Biohumic MN

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Madde
Humic&Fulvic Asit
Potasyum Oksit
Çinko
ph
Aminoasit & Vitaminler

20 %
18 %
2 %
1 %
6-8

Unikey Biohumic Zn

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Madde
Humik&Fulvic Asit
Potasyum Oksit
Demir
ph
Aminoasit & Vitaminler

35 %
20.0 %

2 %
7 %
6-8

Unikey Biohumic Fe

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Organik Madde
Humik&Fulvic Asit
Potasyum Oksit
Bor
ph
Aminoasit & Vitaminler

20 %
15 %
7 %
1 %
6-8

Unikey Biohumic Bor
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Bitkisel ekstratların fermentasyonu ve hidrolizasyonu sonucu elde edilen organik madde ve
bitki besin maddelerince zenginleştirilmiş hümik ve fulvik asit içeren bitkisel menşeli sıvı
organik gübredir.

Bitkilerde kök gelişimini teşvik eder, topraktaki besin elementlerinin bitkiler tarafından daha kolay alınabilmesini sağlar.

Zengin içeriği sayesinde bitkileri düzenli ve sürekli besler. Bitki enzimlerini uyarır ve katalizör görevi görür.

Bitkilerde hızlı ve düzenli gelişim sağlar. Stres koşullarına karşı dayanıklılığı ar�ırır. ( sıcak, soğuk, kuraklık vs. )

Toprağın organik madde miktarını ar�ırır buna bağlı olarak toprak bünyesindeki mikroorganizma canlılığı artar.
 
Toprağın pH yapısını düzenler.

Yapraktan (100 lt suya) Topraktan

Tüm Sera Sebzeciliği
( Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık vb.)

Tüm Açık Alan Sebzeciliği
( Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık vb.)

Tüm Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler
(Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul)

Kavun, Karpuz, Kabak vs.

Fidanlık, Süs Bitkileri vs.

Tüm Meyve Ağaçlarında
(Elma, Armut, Şe�ali, Kayısı vs.)

Tüm Endüstri Bitkileri
(Mısır, Soya, Tütün, Pamuk vs.)

Tüm Tarla Bitkileri
(Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek vs.)

4-5 lt / da

4-5 lt / da

3-4 lt / da

3-4 lt / da

2 lt / da

4-5 lt / da veya
200-250 cc / ağaç

3-4 lt / da

100-150 cc / da

100-150 cc / da

100-150 cc / da

100-150 cc / da

100-150 cc / da

100-150 cc / da

100-150 cc / da

3-4 lt / da100-150 cc / da

Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp hasat sonuna kadar
20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar

Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp hasat sonuna kadar
20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile
2-3 tekerrürde uygulanır

Dikimden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekerrürde uygulanır

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile
2-3 tekerrürde uygulanır

1- Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde
2- Meyve oluşumunda 3- Hasat sonuna kadar

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile
2-3 tekerrürde uygulanır

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile
2-3 tekerrürde uygulanır

Organik Madde
Potasyum Oksit
Fulvik Asit
Fosfor
Azot
Serbest Aminoasit
Ph

54%
4%

30%
2%
2%
2%
6-8

Unikey FULVIC 30

Garanti Edilen İçerik (w/v)

Kullanım Dozu



Yapraktan (100 lt suya) Topraktan
Tüm Meyve Ağaçlarında
(Elma, Armut, Şe�ali, Kayısı vs.)

Fidanlık, Süs Bitkileri vs.

Tüm Endüstri Bitkileri
(Mısır, Soya, Tütün, Pamuk vs.)

Zeytin

Tropikal Ağaçlar ve Muz

Tüm Sebzelerde

Genel Kültüvasyonlarda

3-5 lt / ha

3-4 lt / ha

4-5 lt / ha

3-4 lt / ha

4-5 lt / ha

4-5 lt / ha

4-5 lt / ha

150 -200 cc / da

150 -200 cc / da

150 -200 cc / da

150 -200 cc / da

150 -200 cc / da

150 -200 cc / da

150 -200 cc / da

Sezon boyunca 2-3 uygulama

Sezon boyunca 3-4 uygulama

Sezon boyunca 2-3 uygulama

Çiçeklenme döneminde

Bakım zamanı ve çiçeklenme döneminde

Sezon boyunca 3-4 uygulama

Sezon boyunca 3-4 uygulama
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İçerisindeki bitkisel menşeli serbest aminoasitler sayesinde bitki gelişimini hızlandırır ve bitkiyi strese karşı korur.
Bitkilerde fotosentez hızını ar�ırır. Hücre bölünmesi ve hücre yenilenmesini teşvik eder. Çiçeklenmeyi, meyve oluşumunu
ve kök gelişimini ar�ırır. Çiçek ve meyve dökümünü engeller. Bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından daha hızlı alımını sağlar.

Bitkisel fizyolojinin ve edafitlerin yaşamının bir aktivatörü olarak görev yaptığı belirtilmektedir. Fizyolojik olarak aktif ve fonksiyonel
L-a amino asitleri ile birlikte esansiyel makro ve mikro besin elementlerini içerir.

Aktif L-a amino asitlerin içeriğinden dolayı olumsuz iklim koşullarında etkili anti-stres etkisi gösterir.

Aynı zamanda, sebzelerin büyümesini, çiçeklenmesini ve beslenmesini sağlayan etkilerini geliştirir.

Bir süre işlem yapılmadığında kültürlerin fizyolojik gelişimini uyarır.

KEYFULVAMIN

Organik Madde
Potasyum Oksit
Toplam Humik & Fulvik Asit
pH
Amino Asit & Vitaminler

40%
4%

27%
5.5 - 6.0

Garanti Edilen İçerik (w/v)

Kullanım Dozu



UNİKEY COMBİ MİKRO ELEMENT GRANÜL SERİSİ
Toprağa uygulanabilen dünyada tek mikro element ürünleri
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Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kalsiyum (20% CaO)
Magnezyum (1% MgO)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit

14.20%
0.60%
3.00%
0.50%
0.50%
0.10%
0.10%
0.50%

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Magnezyum (Mg)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit 

20.00 %
15.00 %
5.00 %
2.00 %
0.25 %
4.00 %
0.50 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kalsiyum (1.44% CaO)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit

1.00 %
3.00 %
3.00 %
2.50 %
1.50 %
2.50 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kalsiyum Oksit (CaO)
Magnezyum Oksit (MgO)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit

7.00 %
4.95 %
1.50 %
0.75 %
0.15 %
1.00 %
0.50 %

Dengeli mikro element kombinasyonu

Her çeşit mahsul için mükemmel ürün

Çi�çilik başında mükemmel etkisi

Bitkilere uzun süreli mikro element temini

Uygulaması kolay ve şekil, görünüm bakımından

eşit dağılım ve etkinlik;

Güçlü ve sağlıklı ürünler için iyi kök stimülatörü;

Unikey Combi Mikro Element Granül Serisi, en özel serilerimizden biridir.
Tüm mahsullerde mikro element güçlendirmesi için kullanılan homojen ve entegre
bir granül gübre serisidir.Uzun süreli besleyici madde içeriğiyle, seralarda veya
açık tarlalarda yetişen her türlü bitkiye uygulanabilir.

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir ve bu zengin formülü sayesinde,
yeşil bir örtü ve kök güçlendirmesi ile entegre bir bitki besini sağlar.

Doğrudan uygulama için uygundur.
Granül boyut, bitki besinlerinin eşit dağılımını sağlayan
özel bir tasarımdır.

Karışık gübre harmanlamak için:
% 5-10 oranında gübre ile karıştırın.

Doğrudan uygulama için:
Genç ağaç, ağaç başına 100-200 gram.
3-7 yaş arası ağaç başına 500 gr.
Toprağa, özellikle kök bölgesine doğrudan her 3-4 ayda bir uygulayın.

Tarım Uygulaması Avantajları

Unikey Combi Calmag Unikey Combi Nature

Unikey Combi Fort Unikey Combi Pro
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Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kalsiyum Oksit (CaO)
Magnezyum (Mg)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit

11.00 %
15.00 %
10.00 %

1.50 %
0.75 %
0.15 %
1.50 %
0.50 %

Unikey Combi Max

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kalsiyum Oksit (CaO)
Magnezyum (Mg)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit

22.00 %
9.00 %

12.00 %
5.00 %
1.00 %
1.00 %
1.00 %
0.50 %

Unikey Combi Mix

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Bakır (Cu)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit

5.00 %
9.00 %
5.00 %
2.00 %

Unikey Combi Tek

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Bakır (Cu)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit

10.00 %
6.00 %
1.00 %
6.00 %

Unikey Combi Green

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
EDTA & Sitrik Asit 

11.00%
5.00%

10.00%
6.00%

Unikey Combi Round

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit 

15.00 %
10.00 %
4.03 %
1.67 %

15.00 %
0.67 %

Unikey Combi Power

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kalsiyum Oksit (CaO)
Magnezyum (Mg)
Sülfür (S)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit 

10.28 %
10.00 %
10.00 %

1.86 %

Unikey Combi Cal

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kalsiyum Oksit (CaO)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Bor (B)
EDTA & Sitrik Asit 

4.00 %
13.00 %
14.00 %
2.50 %
0.50 %
0.50 %

Unikey Combi Oli
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Garanti Edilen İçerik (w/w)

Magnezyum (1.65% MgO)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA Şelat 

2.50 %
7.00 %
9.50 %
3.50 %
0.50 %
3.50 %
0.50 %

Unikey Combi Silver

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kalsiyum (2.10% CaO)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA Şelat 

1.50 %
5.00 %
3.00 %
4.00 %
0.50 %
2.00 %
0.25 %

Unikey Combi Flex

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kalsiyum (Ca)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA Şelat 

0.50 %
14.00 %
8.00 %
6.00 %
1.20 %

15.00 %
1.20 %

Unikey Combi Root

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Kalsiyum (Ca)
Magnezyum Oksit (MgO)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA Şelat 

10.00 %
14.00 %
13.00 %

1.10 %
1.50 %
0.80 %

12.50 %
0.10 %

Unikey Combi Crop

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Magnezyum Oksit (MgO)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA Şelat 

16.50 %
3.50 %
3.00 %
3.00 %
1.00 %
1.00 %
0.25 %

Unikey Combi Magi

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Magnezyum Oksit (MgO)
Sülfür (S)
Çinko (Zn)
Manganese (Mn)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Bor (B)
EDTA Şelat 

10.00 %
8.00 %
5.00 %
3.00 %
1.00 %
3.00 %
0.25 %

Unikey Combi Gold

Arzu Edilen Renk
ve Formülasyonla üretilir...



1 - 5 - 10 ve 25 kg Ambalaj Seçenekleriyle..

Unikey Combi Copper Unikey Combi Iron

İçerik (w/w)
Bakır (Cu)
Sülfür (S)
EDTA Şelat 

6.00 %
8.00 %

İçerik (w/w)
Bakır (Cu)
Sülfür (S)
EDTA Şelat 

30.00 %
15.00 %

İçerik (w/w)
Magnezyum (Mg)
Sülfür (S)
EDTA Şelat 

21.00 %
10.00 %

Unikey Combi Magnum

Unikey Combi Zinc 35 Unikey Combi Zinc 20

İçerik (w/w)
Çinko (Zn)
Sülfür (S)
EDTA Şelat 

35.00 %
15.00 %

İçerik (w/w)
Çinko (Zn)
Sülfür (S)
EDTA Şelat 

20.00 %
10.00 %

İçerik (w/w)
Çinko (Zn)
Sülfür (S)
EDTA Şelat 

6.00 %
8.00 %

Unikey Combi Zinc 6
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SAF GÜBRELER 

KEYTERRA

MAP

KEYTERRA

POTAS 46

Keyterra Potas 46 ( Potasyum Nitrat)

Potasyum Nitrat, bitkinin sağlıklı gelişmesi, yüksek verim ve kaliteli ürün sağlaması için ideal
gübrelerdendir. Yeterli miktarda potasyum ile beslenen bitkilerin meyveleri yüksek şeker içeriği
nedeni ile daha lezzetli, daha sulu ve iri olur.Damlama sistemi olan sebze seralarında veya
tarlalarda 10-15 gün ara ile uygulanabilir.

Toplam Azot
Nitrat Azotu
Potasyum Oksit

13 %
13 %

46 %

Garanti Edilen İçerik (w/v)

KEYTERRA

POTAS 50

Keyterra Potas 50 ( Potasyum Sülfat )

Klor içermeyen ve suda tamamen eriyebilen bir gübredir. Topraksız üretimde yüksek
potasyum ve kükürt isteği olan bitkiler için kullanımı tercih edilen bir üründür. 
Meyve ağırlığını ar�ırır. Meyve rengine canlılık verir. Erken olgunlaşma sağlar.
Kuraklık,tuzluluk ve soğuklara karşı dayanıklılık sağlar. Yüksek aroma ve lezzet oluşumunu sağlar.

Suda Çözünür Potasyum Oksit
Sülfür

50 %
18 %

Garanti Edilen İçerik (w/v)

Keyterra MKP ( 0 - 52 - 34 )

Suda tamamen eriyebilen ve kuvvetli fosfor ile potasyum makro elementlerini yüksek 
oranda içeren bir gübredir. Klor sodyum içermeyen özelliği ile tüm tarım uygulamalarında
güvenle kullanılır. Kök gelişimini hızlandırır. Homojen çiçeklenme sağlar, Meyve tutumunu ar�ırır.
Soğuklara karşı bitkiye direnç ve dayanıklılık kazandırır.

Fosfor Penta Oksit
Potasyum Oksit

52 %
34 %

Garanti Edilen İçerik (w/v)

Keyterra MKP ( 0 - 52 - 34 )

Fosfor kaynağı olarak kullanılan ve bitkide sağlıklı yeşil aksamın oluşumu ile saçaklanma ve
çiçeklenmeyi teşvik eder. Kök gelişimini ve çiçeklenmeyi artırır. Meyve oluşumunu ve verimi artırır.
Homojen çiçeklenme sağlar. Soğuklara karşı bitkiye direnç ve dayanıklılık kazandırır.

Toplam Azot
Amonyum Azotu
Fosfor Penta Oksit

12 %
12 %
61 %

Garanti Edilen İçerik (w/v)

KEYTERRA

MKP
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Keyterra Magnezyum Sülfat

Keyterra Magnezyum sülfat suda eriyebilen %16 MgO ihtiva eden bir gübredir. Beyaz kristal
görünümündedir. Sağlıklı bir bitkinin ihtiyaç duyacağı bir diğer mineral olan magnezyum,
yapraklardaki klorofil moleküllerinin yapıtaşıdır. Topraktan yeterli miktarda magnezyum alabilen
bir bitkinin yapraklarındaki anyon-katyon dengesi ve ph değerleri istenen düzeyde gerçekleşir.
Daha sağlıklı fotosentez yapabilen bitki güneş ışığından azami faydayı sağlar ve ona göre gelişme
gösterir.

Suda Çözünür Magnezyum Sülfat
Suda Çözünür Sülfür Tri Oksit
Suda Çözünür Sülfür

16 %
32 %
13 %

Garanti Edilen İçerik (w/v)

Keyterra Magnezyum Nitrat

Keyterra Magnessium Nitrat gübresi bitkilerdeki magnezyum eksikliğini gidermeye çok uygun,
suda tamamen eriyebilen, saf ve kristal biçiminde bir gübredir. 
Bünyesinde %15 MgO ve %11 nitrat azotu içerir. Nitrat, bitkilerde magnezyum alımını kolaylaştırdığı için
Keyterra Magnessium Nitrat iyi bir magnezyum taşıyıcısıdır. Suda kolaylıkla eridiğinden, yapraktan
uygulamalar ve besin eriyikleri için uygundur. 

Toplam Azot (N)
Nitrat
Magnezyum Oksit (MgO)
Magnezyum (Mg)
pH

11 %
11 %
15 %
9 %
6.5

Garanti Edilen İçerik (w/v)

Keyterra UP 44 ( 17-44 Üre Fosfat )

Keyterra UP-44, beyaz kristal bir toz biçiminde, suda tamamen eriyebilen bir fosfat gübresidir.
İz element içeren ve içermeyen çok çeşitli NPK gübrelerinin yapımında ham madde olarak kullanılır.
Fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle, özellikle fergitasyon için kullanıldığında etkilidir.

Toplam Üre Azotu
Toplam Fosfor Penta Oksit

17 %
44 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Keyterra Calnit ( Kalsiyum Nitrat )

Kalsiyum bitkiler tarafından çok tüketilen bitki besin elementidir. Bitkiler kalsiyum olmadan
büyüyemezler.
Potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elementelerin bitki tarafından alımını teşvik eder.

Toplam Azot
Nitrat
Kalsiyum Oksit (CaO)

15.5 %
14 %

26.5 %

Garanti Edilen İçerik (w/v)

KEYTERRA

UP-44

KEYTERRA

mAGNESIUM
SULPHATE

KEYTERRA

mAGNESIUM
NITRATE

KEYTERRA

CALNIT



TABAN GÜBRELERİ

Arzu E�iğiniz Renk
Arzu E�iğiniz Formülasyon

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Fosfor Penta Oksit

18 %
46 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot
Üre Azotu

46 %
46 %

Potasyum Oksit
Sülfür Tri Oksit

35 %
40 %

Granül
Unikey DAP 18-46 Unikey UREA 46 Unikey POTAS 35

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Potasyum Oksit
Sülfür Tri Oksit

50 %
46 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Fosfor Penta Oksit
Toplam Fosfor Penta Oksit

42%
42%

Toplam Azot
Amonyum Azotu
Nitrat Azotu

33 %
16.5 %
16.5 %

Granül
Unikey POTAS 50 Unikey TSP Unikey AN 33

Granül

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Potasyum Sülfat

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Azot (N)
Sülfür (S)

21 %
24 %

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Disindiamit Azotu

21 %
20.4 %

0.6 %

Unikey AS 21 Unikey AS 21
Kristal DCD Inhibitörlü
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Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O5)
Sülfür (S)

35%
40%
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Bitkilerden elde edilen organik potasyum, kükürt ve kalsiyum içeren üstün kalitede bir gübredir.
Unikey Potas 35 bitkilerden elde edilen doğal bir gübre olduğu için bitkiler tarafından alınımı kimyasal gübrelerden çok daha hızlıdır.
Unikey Potas 35’in topraktan yıkanması daha zordur.

Yüksek pH’lı topraklarda pH’ın düşürülmesine yardımcı olur.
Beslenme için uygun ortam oluşturur.
Meyve döneminde bitkinin yüksek derecede ihtiyacı olan Potasyum, Kükürt
ve Kalsiyu ihtiyacını organik olarak karşılar.

Tüm bitkiler için kullanma zamanı ve miktarı toprağın yapısına göre değişebilmektedir.
Genel olarak dikimden sonra dekara 500-600 gr damlama sulama suyu ile verilir.

Unikey Potas 35

Fidelerde :

Dikimden sonra ilk uygulamaya başlanır. Çiçeklenme dönemine kadar 1 veya 2 ha�ada bir 500-750 gr oranında
damlama sulama suyu ile tatbik edilir. Ancak, salma sulama ile tatbik edilecek ise uygulama dozu bir misli
atırılmalıdır.

Sera Sebzeciliği :

Şaşırtmadan sonra dekara 500-1000 gr oranında damlama sulama suyu ile tatbik edilir. Bu uygulama iki veya üç
tekrarda sonlandırılır. Salma sulama ile tatbik edilecek ise uygulama dozu bir misli artılımalıdır.

Açık Alan
Sebzeciliği :

Piçleme döneminde yataklara dikildikten 10 gün sonra 750-1000 gr, salkım döneminde ise dekara 500-750 gr
oranında damlama sulama suyu ile tatbik edilir. Ancak, salma sulama ile tatbik edilecekse uygulama dozu bir
misli artırılmalıdır.

Muz  :

Piçleme döneminde yataklara dikildikten 10 gün sonra 750-1000 gr, salkım döneminde ise dekara 500-750 gr
oranında damlama sulama suyu ile tatbik edilir. Ancak, salma sulama ile tatbik edilecekse uygulama dozu bir
misli artırılmalıdır.

Muz  :

Dört veya beş tekrarda uygulanma yapmak üzere
sebzelerde 100 litre suya 200-250 gr. Meyve 
ağaçlarına ise 100 litre suya 350-400 gr. uygulanır.

Yapraktan
uygulama :

Kullanım Şekli

Unikey Potas 35 ürünlerinizin
doğal ve kaliteli olmasını sağlar.

UNIKEY

POTAS 35

UNIKEY POTAS 35

Garanti Edilen İçerik (w/w)
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Unikey DAP 18-46 ( Diammonium Phosphate )

Unikey DAP, günümüzde yetiştiriciler arasında en yaygın kullanılan fosfatlı gübredir.

Fosforik asit ve amonyağın reaksiyona sokulmasıyla üretilir ve iki amonyak molekülü içerir. Alkali toprak koşullarında,
DAP'taki amonyak moleküllerinden biri, amonyağa geri dönerek düşük pH veya alkali toprak için mükemmel bir uyum sağlar.
Unikey DAP'ın kendisi, 7.5'i aşan yüksek pH'lı bir alkalindir.

DAP gübresi, bitki beslenmesi için mükemmel bir P ve azot (N) kaynağıdır. Bitkide bulunan fosfat ve amonyumun salınması
için toprakta hızla çözünür. Dikkate değer bir bi diğer Unikey DAP özelliği, çözünen granül çevresinde gelişen alkalin pH'dır.

Unikey DAP, dünyanın farklı bölgelerinde kırpma amacıyla yaygın olarak kullanılan bir gübredir ve fosforun yanı sıra şaşırtıcı bir nitrojen
kaynağı olduğunu kanıtlar. Fosfor içeriğinin çok yüksek olması, en büyük gerçek analiz gübre türlerinden biri olarak durmasını sağlar.

DAP ve farklı karışımlar, geniş bir tarla tarımı, ağaç bitkileri ve sebzeler, bahçe bitkileri, yem bitkileri, süt meraları, ekim meraları,
şeker kamışı ve diğer tahıllar gibi geniş ürün yelpazesinde kullanılabilir.

Diğer bileşik gübreler için olduğu gibi, diamonyum fosfat tohumlamadan önce veya tohumlama sırasında uygulanır ve etkili kök derinliği
dikkate alınarak toprakla birleştirilir. Tohum çimlenmesinden sonra uygulamak, bitkilerin fosfor beslenmesini etkilemeyecektir.

Bunun nedeni, toprak parçacıkları ve bunun sonucu olarak yatay hareketi engelleyen fosfor tutmasıdır.
Fosfor, yağışla birlikte yalnızca 5-6 cm derinliğe kadar ulaşabilir. Bu nedenle, diamonyum fosfat uygulamasında tohum derinliğinin
5-6 cm altında olmasına dikkat edilmesi tavsiye edilir.

Toplam Azot (N)
Fosfor Penta Okstit (P2O5)

18%
46%

Garanti Edilen İçerik

Unikey Dap Kullanımı

Unikey Dap

Kök teşekkülünü ve büyümesini sağlar.

Bitkilerin olgunlaşmasını çabuklaştırır.

Mahsulün kalitesini yükseltir.

Dane dökümünü önler.

 Verimi çoğaltır.

Bitkinin kuraklığa dayanıklılığını artırır.

Bitkinin hastalıklara karşı mukavemetini artırır.

Daneler dolgun olur.
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Keyterra Calnit( Calcium Nitrate )

Keyterra Calnit, kuvvetlendirici kalsiyumun yanı sıra hızlı etkili nitrat-N sağlar. Kombinasyonda, bu besinler uzun süre büyümeyi sağlar. 
Keyterra Calnit ile tedavi edilen bitkiler ve ağaçlar doğal olarak daha sağlıklıdır ve büyüme sırasındaki strese karşı daha az hassastır.
Daha sonra, kritik olarak, mahsül toplanmasında, Keyterra Calnit kalsiyum nitratlı gübreler meyvenin, yumru, yaprak veya marulun
boyutunu, gücünü ve görünümünü iyileştirir.

Keyterra Calnit formülasyonu, tercih edilen N formu olan nitratları içerir. Mahsuller nitrat için daha hızlı tepki verir.
Ayrıca toprakta daha hareketlidir ve ürüne hemen ulaşılabilir.

Keyterra Calnit'i kullanarak, iç sağlığı ve dış güzelliği ile daha uzun ömürlü bir meyve ve sebzeye sahip olacaksınız.

Kalsiyum hücre duvarlarını güçlendirir. Hücreler zayı�adığında,
bitkinin vasküler sistemi çökmeye başlar ve tüm ana elementlerin
alımını azaltır.

Belirtiler ilk önce hem sürgünlerin hem de köklerin büyüyen
uçlarında ortaya çıkar. Kalsiyum hareketsiz bir elemen�ir,
yani bir eksiklik olduğunda, bitki kalsiyumun eski yapraklardan
daha genç yapraklara taşınamaması anlamına gelir.

Yaprak uçlarında ve marjlarda yeni büyüme solmaya ve ölmeye
başlar ve yeni yapraklar sıklıkla deforme olur.

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

15.5%
14%
26.5%

Garanti Edilen İçerikKullanım Dozları

Kalsiyum Eksikliği

Bitkiler Kg / Dekar / Gün

Sebzeler

Narenciye

Meyve Ağaçları

Muz

Çilek

Normal toprakta uygulanan gübreleme programını desteklemek için yaprak uygulamasında 0,3 Kg / 100 Lt uygulanır.

Sulama ile 0.5 kg / da / gün uygulanır. 

0.5 KG

20 - 25

25 -30

15 - 20

25 -30

KEYTERRA

CALNIT



Yavaş salınımlı saf sülfür bitki besin kaynağı veya alkali ve tuzlu topraklarda toprak tadilatı
olarak kullanılabilir. Parçalanabilir saf kükürtün benzersiz tipi  bitkiler tarafından kükürtün
etkin alınımını sağlar.

NPKs gibi diğer gübreler ile harmanlanabilir.
Bitki büyümesini destekler, verimi artırır ve ürünlerin kalitesini geliştirir.
Çok düşük toz içeriğine sahiptir ve bu nedenle çevre standartlarına uygundur.
Birçok bitki işleminde önemli bir rol oynayan yüksek yüzdesel Kükürt içerir.

Proteinler, yağlar, klorofil, enzimler, hormonlar ve vitaminler.
Hububat, sebze, çim, çalılar, ağaçlar ve tarla bitkileri dahil tüm ürünler
için uygundur.
Tutarlı olarak boyutlandırılmıştır.
Akımı rahat; kullanım, depolama ve uygulaması kolaydır.

Unikey Sülfür Serisi

Tarla Bitkileri
Sebzeler
Ağaçlar
Tahıl & Mısır
Çim

Sülfür (S) 99.9 %30 - 60 kg/Ha
50 - 100 kg/Ha

1 - 2 Kg /Tree
30 - 50 kg/Ha
20 - 40 kg/Ha

Unikey Sülfür SC 80 toprağın kireç ve tuzluluğunun çözdürülmesi, toprak asitliğinin artırılması ve toprağın pH'sının
düşürülmesinde uygulanabilecek etkin bir üründür. Ayrıca, toprağa nefes aldırır ve tansiyonunu ayarlar,
Toprağın soğuk aylarda ısısını ayarlamaya yardımcıdır. Yüksek pH dan dolayı toprağın
alamadığı makro ((Azot, Fosfor,Potas ve Benzeri ) ve mikro ( çinko, demir, kobalt, mangan
gibi) besin elementlerinin alımını kolaylaştırır. Elementel kükürt formunda olduğu
için sülfat ve benzeri bağlı kükürt formlarından yaklaşık dört kat daha etkilidir.
Toplam kükürt (S) içeriği ortalama %80 dir.
Bu oran toplam SO3  (kükür�rioksit) kaynağı olarak % 200  düzeyine karşılık
gelmektedir. Elementel S formunda olması nedeniyle toprak ıslahında kullanılabilecek
etkin bir üründür. Sera örtüsüne zarar vermez.
Kullanım miktarları toprak pH düzeyi ve yapısına göre farklılıklar gösterir.

77 www.unikeyterra.com

Unikey Sulphure Gr / Wp

Unikey Sulphure SC 80

Kullanım Dozları Garanti Edilen İçerik

Meyve Ağaçları
Soğanlar
Patates
Şeker Kamışı
Kabak

Elemental Sülfür

Sulandırılmış Sülfür

99.9 %50 - 100 lt
60 - 120 lt
60 - 120 lt
60 - 120 lt
40 - 80 lt

Kullanım Dozları Garanti Edilen İçerik
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Unikey Sulfacid SC
Kök bölgesinde mikro pH asitleşmesi : Bitki strese girmeden gelişmeye devam eder.

Tuzluluk azaltma: Kök bölgesindeki sodyumun aşağı itilmesine izin verir. Sulama suyunun nötralizasyonu: Sulama suyunun pH
değerini düşürmek, kredilerden maksimum fayda sağlar. Uygulanan gübrenin daha iyi hasadı: Sulama suyunun ve toprağın
pH'ı nötrleştirildiği için, uygulanan gübreden maksimum fayda sağlar.

Kök bölgesindeki mikro pH’ın asidifikasyonu:
Bitki strese girmeden gelişimine devam eder.
Tuzluluk giderici: Kök bölgesindeki sodyumun aşağı itilmesini sağlar. Sulama suyunun pH’ını düşürerek bitkinin uygulanan
gübreden maksimum faydalanmasını sağlar.

Dengeli azot beslenmesi: 
LCN kompleksi sayesinde üre formunda verilen azot NH4 ve NO3 formunda dengeli bir şekilde salınır. Bu sayede kök bölgesinde
nitrat kaynaklı alkalizasyon önlenmiş olur.

Rizosferde bağlanan elementlerin mobilizasyonu:
Kök bölgesindeki pH düşürüldüğü için daha önce bu bölgede bağlanmış olan besin elementleri bitki tarafından alınabilir.

Uygulanan gübrenin daha iyi alınması:
Sulama suyunun ve toprağın pH’ı nötralize edildiği için bitki uygulanan gübreden maksimum fayda sağlar.
İçeriğindeki sitokinin türevleri sayesinde vejetatif ve generatif aksamının daha iyi gelişmesini sağlar.
Bitki, strese karşı mukavement kazanır.
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Unikey Sulfacid, tüm bitki gelişimi boyunca kullanılabilir.
Unikey Sulfacid, suda çözünür eser elementlerle birlikte kullanılabilir.
100-200 ml / 1000lt su

Azot (N)
Sülfür (S)

16%
40%

Kullanım Dozları Garanti Edilen İçerik
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TEKNİK BİLGİLER
BİTKİ BESLEME ELEMENTLERİ

Bitkiler toprağa bağlı canlılardır. Hayatlarını sürdürmeleri bulundukları ortamda yeteri kadar besin elementi olmasına bağlidır. Meyve ağaçları
ve bitkiler topraktan yıllık önemli miktarlarda besin elementi kaldırırlar. Bu kaldırılan besin elementleri ikame edilemez ise ağaçlarda ve bitkilerde
birtakım beslenme bozuklukları ve verim düşüşleri görülür. Bu durumun önlenebilmesi için gerekli besin elementlerinden yeteri kadar toprağa
takviye edilmesi gerekir. 
BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN ALINMASI VE TAŞINMASI
Bitkilerin besin elementlerini alım organlar 1 , derecede kökleri, 2. derecede ise yapraklarıdır. Ancakya praktan bitkinin besin elementleri ihtiyacinı
karşılaması (özellikle makro besin elementleri) oldukça qüctür. Bitkinin kökleri vasitasıyla bitki besin elementlerini alabilmesi için öncelikle iyi bir
köksisteminin olması gerekir. Bitkiler ihtiyaç duyduğu besin elementlerini öncelikle kılcal kökleri vasitasıyla alırlar. Bu yüzden iyi saçak kök
oluşturmuş bir bitkinin besin alımı daha kolay olur. Ayrica toprak ya pisi ve ortamdaki su miktarı da önemlidir. Bitkiler tarafindan besin
elementlerinin kökler aracılığıyla alınabilmesi topraktaki besin elementlerinin bitkiler tarafindan alınabilir formda olmasına bağlıdır.
 Besin elementlerinin bitkide taşınması �oem ve ksilem denilen iletim demetleri aracılığıyla olur. Ksılem dokusunda su ve suda çözünmüş mineraL
maddeler, �oem dokusunda ise organik maddeler taşınır. Bitkilerde iletim demetleri sayesinde aşağıdan yukariya ve yukaridan aşağıya bir taşıma
söz konusudur. Kökten alınan besin maddeleri yukarıya meyveye ve yapraklara taşınırken, fotosentez ürünleri yapraklardan köklere diğer
organlara taşınır. 

BİTKİLERİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI BESİN ELEMENTLERİ

1-MAKRO BESİN ELEMENTLERİ  : Bitkilerin daha fazla ihtiyaç duyduğu, bitki bünyesinde daha fazla bulunan besin elementleridir.

1. Derece Makro Besin ELementleri : N (Azor), P (Fosfor), K (Potasyum), C (Karbon), O (Oksijen), H (Hidrojen)
2. Derece Makro Besin ELementleri : Ca (Kalsiyum), Mg (Magnezyum), S (Sülfür)

2-MİKRO BESİN ELEMENTLERİ : Bitkilerin daha az gereksinim duydukları dolayisıyla bitki bünyesinde düşük düzeylerde bulunan ancak bitki
için önemli besin elementleridir.These are Fe (Demir), Zn (Çinko), B (BOR), Mn (Mangan), Cu (Bakır), Mo (Molibden), CI (Klor)

BİTKİLERİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI BESİN ELEMENTLERİ

Makro Besin Elementleri İkincil Makro Besinler Mikro Besinler

Azot (N)
Fosfor (P)
Potasyum (K)
Karbon (C)
Oksijen (O)
Hidrojen (H)

Kalsiyum (Ca)
Magnezyum (Mg)
Sülfür (S)

Çinko (Zn)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Bakır (Cu)
Bor (B)
Molibden (Mo)

BASIC PLANT NUTRIENTS, TASKS AND RESOURCES

HAREKETLİ VE HAREKETSİZ BESLENME

Element Task Resource

Karbon (C)
Hidrojen (H)
Oksijen (O)
Azot (N)
Fosfor (P)
Potasyum (K)
Kalsiyum (Ca)
Magnezyum (Mg)
Kükürt (S)
Bor (B)
Klor (Cl)
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Manganez (Mn)
Molibden (Mo)
Nikel (Ni)
Çinko (Zn)

Hareketli Besin Elementleri :  Azot, Fosfor, Potasyum, Klor, Magnezyum ve Molibden. Bu besinler mobil olduğu için, görsel eksiklik belirtileri ilk önce yaşlı yapraklarda
veya alt yapraklarda görülür ve eksiklik yerel ve genel bir görünüme sahip olabilir.

Hareketsiz Besin Elementleri : Bor, Kalsiyum, Bakır, Demir, Manganez, Nikel, Kükürt ve Çinko. Bitkinin bir kısmından diğerine geçemez ve eksiklik belirtileri genç
yapraklarda veya üst yapraklarda görülür.

Çinko bir istisnadır: Bu besin noksanlığı bir şekilde orta yapraklara daha sonra noksanlık belirtisi ilerledikçe yaşlı ve genç yapraklarda görülmektedir.

Fotosentez için önemli olan karbonhidratların yapısına dahil edilir
Fotosentez için önemli olan karbonhidratların yapısına dahil edilir
Fotosentez için önemli olan karbonhidratların yapısına dahil edilir
Protein, klorofil ve nükleik asitlerin yapısında rol alır.
Protein, klorofil ve nükleik asitlerin yapısında rol oynar. Enerji transferi için çok önemlidir.
Fotosentez, karbonhidrat yerleştirme, protein sentezi sağlar.
Hücre duvarının bir parçasıdır ve membran geçirgenliği ve yapısında rol oynar.
Enzim aktivatörü. Klorofil yapısında gerçekleşir.
Bitki proteinleri için çok önemlidir.
Şeker taşıma ve karbonhidrat metabolizması için önemlidir.
Fotosentezde oksijen üretimi için önemlidir.
Birçok enzimin yapısında bulunan solunum için bir katalizördür.
Enzimlerdeki klorofil sentezi ve elektron transferi için önemlidir.
Birçok oksidasyon ve indirgeme sistemini kontrol eder.
Azot fiksasyonu ve nitratın amonyağa dönüşmesini sağlar.
Enzim, üreaz fonksiyonları ve tohum çimlenmesi için önemlidir.
Enzim sisteminin çeşitli metabolik aktiviteleri düzenlemesine yardımcı olur.

Hava
Su
Hava ve Su
Hava ve Su
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak

Soil
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