
Toplam Organik Madde en az                   % 50 
Organik Karbon                                          % 20 
Organik Azot (N)                                        % 2 
Suda Çözünür K2O                                     %1 
ph                                                                   4-6

Bileşimi                                                                 w/w
FLASH EXTRA

Flash Extra, humik maddelerden oluşan, sıvı-süspansiyon halinde organik toprak düzenleyici.
Doğal bitkisel hümifikasyon sonucu elde edilmiştir. %20 hümik asit, %80 fülvik asit ihtiva eder. 
Fizyolojik olarak asit karakterlidir. Yüksek oranda kompleksleme ve taşıyıcı kapasitesine sahiptir. 
Tek olarak, yada gübreler ve iz elementler ile yapraktan veya damla-sulama yoluyla uygulana-
bilir. Kompleksleme ve taşıyıcı özelliklerinden dolayı, hem toprakta bulunan besin maddelerinin, 
hem de verilen gübrelerin alımını kolaylaştırır. Toprakta bulunan pestisit rezi-
dülerini (ilaç kalılntıları) ve köklerden salınan toksik (zehirli) maddeleri et-
kisiz hale getirir. Beraberinde uygulanan yaprak gübrelerini kompleksler 

ve bitkiye taşır. Işık az olan dönemlerde bile fotosentez 
aktivitesini ve kuru madde oluşumunu destekler. Bitki 

metabolizmasındaki prosesleri düzenler ve destek-
ler.hastalıklara karşı bitkilerin direncini artırır. 

Damla-sulamadan uygulamada, topraktaki mik-
robiyolojik aktiviteyi hızlandırır ve toprağın fizik-

sel-kimyasal yapısını iyileştirir. Meyvelerin daha iri ve 
ağır olmasını sağlar, verimi ve ürün kalitesini (renk, şeker 

oranı, lezzet, dayanıklılık,raf ömrü vb) artırır. 



FLASH EXTRA
Kullanım Şekli ve Dozajı

(tek olarak, yada diğer NPK gübrele-
riyle ve iz elementlerle beraber) 

Yapraktan uygulama

Vejetativ gelişme başlangıcın-
dan hasat dönemine kadar, tek 
olarak yada diğer gübrelerle 
beraber, dekara 2 litre dozunda 
4-5 uygulama 

Ağaçlar

Üstte belirtilen aynı dönemlerde 
dekara 1-1,5 litre dozunda uy-
gulanır. 

Damla-Sulama İle

Karıştırılabilirlik : Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen 
tüm tarım ilaçlarıyla karışabilir ancak kullanım öncesi test edilmesi tavsiye edilir. 

Dikimden hasat dönemine kadar 100 
litre suya 100-150 gr dozunda 4-5 
uygulama Çiçekler ve süs bitkileri: 
Sezon boyu 100 litre suya 80-120 gr 
dozunda 3-4 uygulama

Süs ve Bahçe Bitkileri



Nitrat N                                                                        % 9 
Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)                           % 10
Suda çözünür Molibden (Mo)                % 0,07
ph                                                                                 3-3,5 
Yoğunluk                                         1,45 

Bileşimi                                                                                 w/w
FLASH CAL (Mo)

• Kalsiyum bitkide hücre duvarlarının ve bitki dokularının sertleşip güçlenmesinde temel görevi 
üstlenir.

• Bitki dokularını ,meyveleri mantar ve bakteri enfeksiyonlarından korur.
• Donma ve çözülme stresine karşı bitkiye dayanıklılık kazandırarak don zararını önler.
• Hücre bölünmesinin düzenlenmesi ve hücre gelişimi üzerinde de etkili olarak kök uzaması, bitki-

nin büyümesi ve gelişimine katkıda bulunur.
• Yeterince kalsiyum alamayan meyve ve sebzelerde çürüme ve çatlamalar meydana gelir.
• Elmada acı benek ve domateste dip çürüklüğü gibi belirtiler kalsiyum noksanlığının bir sonucu-

dur.
• Dokularında yeterli kalsiyuma sahip olmayan meyveler, depolama sürecinde de fizyolojik bozuk-

luklara ve çürüme meydana getiren funguslara karşı hassas olurlar
• KALSİYUM, fosforlu gübrelerle karıştırılırken ön deneme yapılmalıdır. Uygulama, sulamadan 

önce yapılmalı veya uygulama yapıldıktan sonra su verilmelidir.



(Yapraktan uygulanır. Dozlar100 litre suya göre verilmiştir.) 

FLASH CAL
Kullanım Şekli ve Dozajı

Karıştırılabilirlik : Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla ancak her uygulamadan önce küçük dozlar-
da test etmeniz önerilir

Sezon boyu 3-4 uygulama. Sera 200-300 cc, Tarla 200-300 
cc. 

Domates

2 uygulama (döllenmeden sonra, meyve 5-8 cm büyüklü-
ğünde iken), Sera: 200-300 cc, Tarla: 200-300 cc. 

Biber, Patlıcan 

Stres döneminde 7-10 gün arayla 4-5 uygulama; Sera: 200-
300 cc, Tarla: 200-300 cc.Salatalık, Kabak

Döllenmeden sonra 8-10 gün arayla 2-3 uygulama; Sera 
200-300 cc, Tarla: 200-300 cc. Çilek

1. Uygulama, meyveler yumurta büyüklüğünde iken; 1 
kg/100 litre su, 2. ve 3. uygulama 8-12 gün arayla; 
2 kg/dekar. 

Kavun

1. uygulama: Şaşırtmadan 7-8 gün sonra 200-300 cc. 2. Uy-
gulama: ilk uygulamadan 7-8 gün sonra 200-300 cc. 3. Uy-
gulama: Hasattan 7-8 gün önce 200-300 cc. 

Meyve ceviz iriliğine geldiğinde: 100 lt suya 200-300 cc, 2-3 
uygulama 
Meyve bağladıktan sonra 100 lt suya 200-300 cc, 4-5 
uygulama 
Ayda iki defa üstten 100 lt suya 200-300 cc, ayda bir defa 
damlamadan 1-1,5 lt /dekar.  

Meyve çapı cm olduğunda, 8-10 gün arayla 2-3 uygulama 
200-300 cc. Karpuz

Boramin Marul 
Salata

Bağ

Süs Bitkileri

Narenciye



Toplam Azot (N)                                            % 10 
Nitrat Azotu (N)                                % 1 
Amonyum Azotu (N)         % 1,5 
Üre Azotu (N)             % 7,5 
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)      % 5 
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)           % 5 
Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO)       % 3,5 
Suda çözünür Bor (B)          % 0,1 
Suda çözünür Demir (Fe)         % 3 
Suda çözünür Manganez (Mn)             % 4 
Suda çözünür Çinko (Zn)         % 6 
Şelatlama Maddesi          EDTA

Bileşimi                                                                 w/w
FLASH MIX

Flash Mix, bitkilerde magnezyum ve iz element noksanlığını çok çabuk bir şekilde gideren, EDTA ile 
şelatlanmış, ani etkili iz element kompleksidir. İçindeki düşük biüretli üre ve magnezyum sayesinde 
bitkide hücre oluşumu ve gelişimi için gerekli besin sağlanmış olur. Düşük biüretli üre ile hücre büyü-
mesi, klorofilin oluşması için gerekli temel elementlerden magnezyum ve bitkinin hormon ve enzim 
salgılaması için gerekli elementlerden mangan, çinko, demir verilmiş olur. Flash Mix yapraktan uy-
gulandığında, bitki tarafından tamamen alınır ve taşınır. Normal dozlarda uygulandığında, fitotoksite 
riski yoktur, her koşulda uygulanabilir, bitki yüzeyinde kalıntı oluşturmaz. Flash Mix bu özellikleriyle 
bitkinin verimini etkiler. Flash Mix kökten verildiğinde, topraktaki diğer besinleri şelatlayıp bitki bün-
yesine kolaylıkla taşınmasını sağlar. 



Kullanım Şekli ve Dozajı
(Yapraklarda Uygulanır)

FLASH MIX

Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak, bitkinin 
durumuna göre, 100 litre suya 50-100 gr dozunda 
yapraktan uygulanır. Ciddi noksanlıklarda her sula-
mada damla sulama ile, dekara damlamada 100 gr 
tavsiye edilir 

Bahçe ve Süs Bitkileri

Karıştırılabilirlik: Bu ürünler her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygula-
madan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Alkalin ve triforin bazlı ürünlerle 
karıştırmayınız. 

Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak, bitkinin duru-
muna göre, 100 litre suya 50-100 gr dozunda yapraktan 
uygulanır. Ciddi noksanlıklarda 7-10 günde bir uygulama 
tavsiye edilir. Dekara damlamada 100 gr tavsiye edilir

Narenciye, Meyve Ağaçları, Bağ



Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)          % 23 
Ph                                                                 % 5-5,2
Yoğunluk                                                       %1,41

FLASH ULTRA

• Meyve tutumu önemli ölçüde artar.
• Kök sistemini iyileştirir, meyve gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlar.
• Bitkilerin mildiyö ve phytophthora gibi hastalıklarına karşı phytoalexinlerin sentezlenmesini sağ-

layarak patojenlere karşı direnç mekanizmasını teşvik eder.
• Vejetatif gelişimi fazla olan bitkilerde generatif gelişmeyi teşvik eder, bitkilerin verime yatmasını 

sağlar.
• Koruyucu ve iyileştiricidir.
• Toksik değildir ve yapraklarda kalıntı bırakmaz.
• Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Ürün kalitesini kontrol eder,
• Hızlı bir şekilde absorve edilir ve kullanılır.
• Bitkinin sağlığını geliştirir ve hastalıklara duyarlılığını azaltır.
• Bitkide kökten ya da üstten verildiğinde,çok çabuk bir şekilde bitki tarafından alınır ve taşınır.
• Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme başlangıcında verildiği zaman çiçeklerin daha sağlıklı açma-

sını sağlayarak döllenme şansını arttırır.

Bileşimi                                                                  w/w



Kullanım Şekli ve Dozajı

(Yapraktan uygulanır. Uygulamadan önce ayrıntılı bilgiler için firmamıza danışınız)

 √ 100 lt. suya 200-300 gr. dozunda yapraklara püskürterek veya damla sulama ile de-
kar a 1-1,5 litre dozunda uygulanır.

 √ Kök bandırma Şaşırtma sırasında %0.25 lik solüsyon hazırlanır ve kökler bandırılır.

Karıştırılabilirlilik : Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulama-
dan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. 

FLASH ULTRA

Bitki

Meyve Ağaçları
Meyve tutumu ve tüm sürgün dönemi süresince 
ihtiyaç duyulan her dönemde yapraktan 3-4 
uygulama.

100 litre suya
200-250 cc

100 litre suya
200-250 cc

100 litre suya
200-250 cc

100 litre suya
200-250 cc

100 litre suya
200-250 cc

100 litre suya
250 cc

100 litre suya
250 cc
100 litre suya
200-250 cc

Çiçek açma öncesinde 1 uygulama, meyve tutu-
mundan sonra yapraktan 2-3 uygulama
Damlama sulama ile çiçek öncesi uygulamaya 
başlanır. 15’er gün arayla hasat sonuna kadar 
devam edilir.

Bitkilerin 5-7 yapraklı döneminde 1 uygulama ve 
20 gün sonra yapraktan 1 uygulama daha 

Sürgün faaliyetinden itibaren çiçeklenme döne-
mi hariç hasat dçnemine kadar yapraktan 3-4 
uygulama.

Damlama sulama ile çiçeklenme başlangıcından 
itibaren 15 gün arayla 3-4 uygulama.
Yapraktan uygulama için çiçek somak 
başlangıcından itibaren 15 gün arayla 3-4 uygu-
lama.

Kol atma döneminden itibaren 10 gün arayla 
yapraktan 2-3 uygulama.
Damlama sulama işe çiçeklenme 
başlangıcından itibaren 15 gün arayla 3-4 uygu-
lama.
Dikimden 1 ay sonra ve her biçim sonrası uygu-
lanır.

Tarak oluşumundan itibaren 10 gün arayla 2-3 
uygulama.

Sebzeler

Şeker Pancarı ve Patates

Bağ

Zeytin

Kavun - Karpuz

Yem Bitkileri

Pamuk

Uygulama Dönemi Uygulama (Dozaj)



Toplam Azot (N)                                                                                       %16
Amonyum Azotu (N-NH4)                                                                        %9,2
Nitrat azotu (N-NO3)                                                                                %6,8
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)       %8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                                                 %8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                                      %24
Suda Çözünür Bor (B)                                                                              %0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı)                                   %0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı)                                  %0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı)                              %0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)                                                                 %0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA Şelatlı)                                  %0,01

FLASH FERT
Bileşimi                                                                      w/w

16 – 8 – 24  + ME



Yüksek oranda potasyumun yanında dengeli olarak azot ve fosfor içermekte, ay-
rıca bitkiler için çok önemli olan iz elementleri barındırmaktadır. 2:1:3 desenine 
göre formüle edilmiş olup, tüm sebze meyvelerde ve süs bitkilerinde kullanılabil-
ir. Özellikle çiçeklenme sonrasındaki gelişim döneminde ve hasat boyunca kul-
lanılması tavsiye edilir. İçeriğindeki potasyum ile ürünleriniz kaliteli, hastalıklara 
ve zararlılara karşı dayanıklı olur. Fosfor içerdiğinden çiçeklenme ve köklenmede 
süreklilik sağlanır. Suda %100 çözünür.

Damlama sulama dozları haftalık olarak dekara 4-5 kg uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ 

FLASH FERT



Toplam Azot (N)        %20
Amonyum Azotu (N-NH4)      %11,5
Nitrat azotu (N-NO3)       %8,5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) %10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)     %10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)     %20
Suda Çözünür Bor (B)       %0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı)   %0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı)   %0,05
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı)   %0,02
Suda Çözünür Molibden (Mo)       %0,001
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA Şelatlı)   %0,02 

FLASH AGRO
Bileşimi                                                                      w/w

20 – 10 – 20  + ME



Yüksek ve eşit oranda azot ve potasyumun yanında dengeli miktarda fosfor, bun-
ların yanında bitkiler için çok önemli olan iz elementleri barındırmaktadır. 2:1:2 
desenine göre formüle edilmiş olup,  tüm sebze ,meyve ve süs bitkilerinde kulla-
nılabilir. Özellikle çiçeklenme sonrasındaki gelişim döneminde ve hasat boyunca 
kullanılması tavsiye edilir. İçeriğindeki potasyum ile ürünleriniz kaliteli, hastalıklara 
ve zararlılara karşı dayanıklı olur. Fosfor içerdiğinden çiçeklenme ve köklenmede 
süreklilik sağlanır. Suda %100 çözünür.
Damlama sulama dozları haftalık olarak dekara 4-5 kg uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ 
FLASH AGRO



Suda Çözünür Bakur (Cu)                          % 3

Bileşimi                                                                 w/w
FLASH F50

Flash F50 sıvı bakır her türlü toprakta ve tüm iklim koşullarında kullanılır. Bitkilerin yaprakları ve 
kökleri tarafından tamamen ve kolayca emilir. Bitkilerdeki bakır eksiklerini hızla giderir, hastalık-
ları önler ve korur. 

Bakır ayrıca bitkilerde klorofil oluşumu için fotosentezde önemli bir elementtir.

Bakır eksikliği ile klorofil oluşumu, protein, vitamin ve büyüme hormonlarının oluşumu ve aktivi-
tesi yavaşlar veya durur. 

FLash F50, bakır ihtiyacını tam olarak karşılar. 



FLASH F50

Bitki

Sebzeler

Tahıllar, 
Endüstri 
Bitkileri

Süs Bitkileri

Meyve Ağaçları

Naranciye

Zeytin

Bağ
Çilek

150 - 300 cc

150 - 300 cc

150 - 300 cc

150 - 300 cc

150 - 300 cc

150 - 300 cc
150 - 300 cc
150 - 300 cc 300 - 400 cc

300 - 400 cc
300 - 400 cc

300 - 400 cc

300 - 400 cc

300 - 400 cc

300 - 400 cc

300 - 400 cc

Vegetatif 
Dönem 
Boyunca 
15 günde 
bir  
uygulanır

Uygulama
Zamanı

Yapraktan
Uygulama
100 Litre

Suya

Topraktan
Uygulama
(Dekara)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ



Flash Fert P-Zn, asidik ortamda sentez yoluyla elde edilen çinko - amonyum fosfat bazında bir ürün olup 
asitce zenginleştirilmiştir. Özellikle erken dönemde soğuk ve kireçli topraklarda bitkinin çinko ve fosfor ih-
tiyacını karşılayarak mükemmel sonuçlar elde edilir. Tohumların filizlenmesini ve kök gelişimini destekleyip 
bitkinin çalışmasını sağlar.
Sürgünlerin büyümesini hızlandırır. Düşük sıcaklıklarda bile çiçeklenmenin hızlı ve homojen olmasını sağlar. 

Özellikle buğday, ayçiçeği ve her türlü sebze meyvede çiçeklenmeyi muazzam arttırır. Yapraktan dozu 200-
250 cc / 100 lt suya. 

FLASH FERT
P-Zn

Toplam Azot (N)                    %3
Nitrat azotu (N-NO3)                                             %1,6
Amonyum Azotu (N-NH4)                                % 1,4
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)      % 30
Suda Çözünür Çinko (Zn)                                      %10

Yoğunluk : 1,4
Ph : 2- 2,5

Bileşimi                                                                                 w/w



KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ

FLASH FERT
P-Zn

Damlama sulama ile uygulanır. 

Tüm Örtü Altı ve Açık Tarla Sebze ve Bahçe Bitkilerinde:Yetiştirme dönemi boyunca 
15 gün arayla dekara 1-2 lt dozunda 5-6 uygulama.

Meyve Ağaçları, Zeytin ve Bağlarda: Vegetatif gelişme başlangıcından meyve 
büyüme dönemine kadar 15 gün arayla dekara 1-2 litre dozunda 4-5 uygulama.

Üstten uygulamalarda 15 gün ara ile 200 - 250 cc 100 litre suya.



Flash B-Zn, bitkilerin çinko ve bor ihtiyacını karşılayacak şekilde formule edilmiştir. İçeriğindeki 
bor , uygulandığında çiçeğin kalitesini ve dişi organının gelişmesini destekler, daha fazla meyve 
verimi sağlanır. 

Çinko, enzim aktivitesini ve oksin sentezini arttırdığından, sezon başında güçlü bir bitkisel gelişim 
sağlanır.

Sürekli çiçek açan bitkilerde üretim boyunca düzenli olarak kullanılabilir. 

Özellikle meyve ve zeytin ağaçlarında hasat bittikten 2 hafta sonra mutlaka 250 cc / 100 lt dozun-
da uygulanmalıdır.  

FLASH B-Zn
Suda Çözünür Bor (B)                    %5
Suda Çözünür Çinko (Zn)                                     %5

Yoğunluk : 1,35

Bileşimi                                                                                 w/w



KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ

250 - 300 cc

Bitki Uygulama
Zamanı

Yapraktan
Uygulama 100 

Litre Suya

Bitkilerde Bor ve 
Çinko Eksikliğine 
karşı Çiçeklenme 
devresinden önce 
başlanır ve 
vegetatif dönem 
boyunca 
15 günde bir 3 
defa 
uygulanır.

Örtü altı 
ve Açık 
tarla 
Sebzeler

250 - 300 cc

250 - 300 cc

250 - 300 cc
250 - 300 cc
250 - 300 cc

Meyve 
Ağaçları
Narenciye
Zeytin
Bağ
Çilek

FLASH B-Zn



AKTIFERT
Mn-Zn

Suda Çözünür Mangan (Mn)       %5
Suda Çözünür Çinko (Zn)                                     %5

Bileşimi                                                                                 w/w

Yüksek Mangan ve Çinko’nun içeriği sayesinde yüksek pH’lı ve kireç içeriği fazla olan topraklarda 
gözlemlenen Çinko ve Mangan noksanlıklarına karşı üretilmiş  bir sıvı mikro element kompleksidir.

Bitkiler için gerekli  protein miktarlarının artırılması için gerekli olan triptofanın sentezine yardımcı 
olur. Aktifert Mn-Zn ile bitkiniz için gerekli  Çinko ve Mangan ihtiyacını destekleyerek  stabil bir 
bitki gelişimi için Fotosentez, Solunum ve biyolojik membran stabilitesini düzenleyerek ürün miktarı 
ve kalitesini doğrudan etkilemektedir.  

Aynı zamanda  meyve oluşumlarında renk oluşumunu destekleyen bir üründür.



KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ
FLASH Mn-Zn

Bitki Uygulama
Zamanı

Yapraktan
Uygulama 100 Litre 

Suya

1lt / da

1lt / da

1lt / da

1lt / da

1lt / da

1lt / da

Sebzeler

Meyve Ağaçları

Naranciye

Zeytin

Bağ

Çilek

Bitkilerde Mangan ve Çinko 
Eksikliğine karşı Çiçeklenme 
devresinden önce başlanır 
ve haftada bir uygulanır.



FLASH SPLASH
Toplam Azot (N)                 %19
Nitrat azotu (N-NO3)                              %4
Amonyum Azotu (N-NH4)                             %6
Üre Azotu (N-NH2)                  %9
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)     %34
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)        %34
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)        %6

Bileşimi                                                                                    w/w

NPK olarak NP ağırlıklı vitaminler, proteinler ve enzimlerden oluşan özel bir karışımdır. 

Flash Splash, meyve veren bitkilerde çiçek tomurcuğu oluşumunu arttırmak, çiçeklenmeyi 
hızlandırmak, döllenmeyi teşvik etmek ve döllenmiş meyvelerin özellikle çiçek burnunun büyümesini 
hızlandırmak, bitkinin genel çapını büyütmek (yanal büyütme) için kullanılan bir üründür. Yeşil kısım-
ları tüketilen bitkilerde bitkinin çabuk büyümesini sağlamak için kullanılır.

Flash Splash, bitkiler tarafından kolay bir şekilde alınır ve taşınır. İlk önce bitkinin vejetatif kısım-
larını etkileyerek, çiçek döllenme ve meyve için gerekli besinlerin hormon ve enzimlerin salgılan-
masını teşvik eder. Bu işlevleri gerçekleştirirken aynı zamanda, bitki için o anda gerekli besinlerde 
Flash Splash tarafından karşılanır. Böylece bitki strese girmeden, gelişimi hızlanır.

Bitki çeşidine ve verildiği döneme göre, bitkide yaptığı işlerde değişir. Özellikle döllenmenin önem 
kazandığı çeşitlerde (patlıcan, üzüm, çilek, meyve ağaçları, bazı narenciye grupları vb.) çeşide 
göre çiçek öncesi ve tam çiçekte verildiğinde, çok sayıda ve düzgün çiçek açımı, döllenme hızını, 
döllenen çok sayıdaki meyvenin büyümesini teşvik eder. Çilekte çiçek sapının çabuk uzamasını, 
çiçeklenmeyi ve döl tutumunu hızlandırır. Bağda salkım boyu ve meyvenin uzamasını sağlar.



FLASH SPLASH
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ

Narenciye Çiçek döneminde, haziran dökümünden sonra, 
100 gr.-150 gr./100 lt. dozunda
Çiçek başlangıcından itibaren 3-4 uygulama, 
150 gr.-200 gr./100 lt.
Çiçek ve ince koruk döneminde 2 uygulama, 
250 gr./dekar
Çiçeklenme başlangıcından, meyve tutumu ve 
meyve büyüme dönemlerinden itibaren 4-5 uy-
gulama 150 gr.-200 gr./100 lt.
Çiçeklenme dönemi ile birlikte ve meyve tutumu 
döneminde 150 gr.-200 gr./100 lt.
Çiçek sapları çıkmaya başladığında ve çiçekten 
hemen önce 150 gr.-200 gr./100 lt.
Soğuk stresinin yaşandığı 3-4 yapraklı dönemde 
1-2 uygulama, 250 gr./dekar

Elma, Armut

Domates

Patlıcan,
Salatalık, Kabak

Ispanak,
Yedikule Marul

Bağ

Çilek

Karışabilirlik: Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm 
tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlarda ön 
karışım testi yapmanız önerilir.



FLASH FERT 
3-5-55+TE

Toplam Azot (N)                                                %3
Nitrat azotu (N-NO3)                                                %3
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)     %5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)         %5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)         %55
Suda Çözünür Bor (B)            %0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı)        %0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı)        %0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı)       %0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)           %0,002
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA Şelatlı)        %0,02 

Bileşimi                                                                                 w/w

Flash Fert  3.5.55+TE , % 100 Suda çözünür, iz element içeren, vasıflı toz yaprak gübresidir. Yaprak-
lardan kolayca ve hızlı alınır. Bitkinin değişik fenolojik dönemlerine göre potasyum ağırlıklı bir yaprak 
gübresi olarak kullanılır.



Tüm bitkilerde fenolojik dönemler dikkate alınarak tüm sezon boyunca yapraktan 
150 gr - 250 gr / 100 lt dozunda kullanılabilir.

Çok iyi bir büyütücüdür. 1,5 kg / dekara

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ

FLASH FERT 
3-5-55+TE



FLASH BIG
Toplam Organik Madde                                                                                   %20
Organik Karbon                                      %17
Toplam Azot (N)                                      %9
Üre Azotu (NH2-N)                                      %4
Amonyum Azotu (NH4-N)                                     %3
Nitrat Azotu (NO3-N)                                     %2
Organik Azot (N) (En az)                                     %2
Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5)                                    %7
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)                       %7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                   %21
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)                                   %2
Suda Çözünür Bakır (Cu) (EDTA ile Şelatlıdır)                                  %0,08
Suda Çözünür Demir (Fe) (EDTA ile Şelatlıdır)                                          %0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) (EDTA ile Şelatlıdır)                                     %0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) (EDTA ile Şelatlıdır)                                  %0,01

pH : 5-7

Bileşimi                                                                                                                                   w/w

FLASH BIG, dengeli beslenme, düzenli ve bol üretkenlik için kilit öneme sahiptir. İçeriğinde yüksek 
miktarda sebest amino asit bulunmaktadır. Bu amino asit bitki ihtiyacına uygun oranlarda makro 
ve mikro besin içeren hayvansal kökenli amino asit olup deniz yosunu ile güçlendirilen bir yaprak 
gübresidir.

Bu amino asitler besinlerle güçlü bağlar oluşturur, bitkiye taşınmasında görev alır. 

Bakteri, mantar, virüs benzeri faktörlerin neden olduğu stres, kuraklık, don hasarı, tuzluluk vb. 
koşullarının olumsuz etkilerine karşı bitkinin direncini arttırır.

Deniz yosunu, vitaminleri, doğal büyüme düzenleyicileri ve düşük moleküler organik bilşikleri içerir. 
FLASH BIG ile bu özellikler bitkinin bünyesine hızla alınır. Bitki büyümesini, verimini ve kalitesini 
olumlu yönde etkiler. 

FLASH BIG, makro ve mikro besin seviyelieri bitkilerin vejetasyon dönemlerinde, özellikle meyve 
büyüme dönemindeki ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilir. EDTA ve EDDHA şelatları ile 
şelatlanır ve yüksek pH seviyelerinde bile stabilitesini korur. 

FLASH BIG, muazzam dengeli bir büyütücü olup büyüme mevsimi boyunca tüm bitkilerde güvenle 
kullanılabilir.  



FLASH BIG
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ

Tüm Örtü altı 
ve Açık Tarla 

Sebzeler
200-300 gr 2-4 kg

2-4 kg
2-4 kg

2-4 kg

2-4 kg
2-4 kg
2-4 kg
2-4 kg
2-4 kg

200-300 gr
200-300 gr

200-300 gr

200-300 gr
200-300 gr
200-300 gr
200-300 gr
200-300 gr

Kavun-Karpuz
Meyve Ağaçları

Tahıllar
Narenciye

Zeytin
Bağ
Çilek

Mısır, Ayçiçeği, 
Şeker pancarı, 
Yem Bitkileri 

Vegetatif 
Dönem 

Boyunca 
21 gün arayla

3-4 defa 
uygulanır

Bitki Uygulama
Zamanı

Yapraktan
Uygulama 100 Litre

Suya

Topraktan
Uygulama
(Dekara)



FLASH N30
Toplam Azot (N)         %30
Amonyum Azotu (N-NH4)        %8,5
Nitrat azotu (N-NO3)         %8
Üre Azotu (N-NH2)         %13,5

Bileşimi                                                                                 w/w

AktiFert N30, Bitkinin azot ihtiyacını çok kısa sürede karşılayabilecek sıvı formda gübre çözeltisidir. 

Bitkilerdeki azot noksanlığı nedeniyle meydana gelen büyüme ve gelişme geriliğinin giderilmesinde 
tavsiye edilir. Damlama sulama ve yapraktan önerilen dozlarda uygulama yapılır.



AKTIFERT 
N30

AktiFert N30, Damlama sulama ile uygulanır.

Bahçe Bitkileri Dönem boyu dekara 3 lt dozunda 5-6 uygulama.

Vegetatif gelişme başlangıcından meyve büyüme 
dönemine kadar 10-15 günde bir dekara 3 litre dozu-
nda 4-5 uygulama.

Meyve Ağaçları

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ
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