
Hümik - Fülvik Asit İçerikli
Sıvı Toprak Düzenleyici
Hümik - Fülvik Asit İçerikli
Sıvı Toprak Düzenleyici

• Yüksek kaliteli leonardit kaynaklarının
 kullanımı, benzersiz etki

• Dengeli hümik-fülvik asit içeriği
 yapraktan ve topraktan kullanım
 avantajı

• Yoğun içerik, daha az uygulama miktarı

• Gelişmiş kök hacmi, sağlıklı bitkiler

• Özel üretim tekniği, bitki bünyesine
 hızlı alım

• Üstün şelatlanma etkisi,
 mikro element alımının arttırılması

• Çevreci teknoloji, kalıntısız üretim

• Yüksek verim, kaliteli ürünler

• Yüksek kaliteli leonardit kaynaklarının
 kullanımı, benzersiz etki

• Dengeli hümik-fülvik asit içeriği
 yapraktan ve topraktan kullanım
 avantajı

• Yoğun içerik, daha az uygulama miktarı

• Gelişmiş kök hacmi, sağlıklı bitkiler

• Özel üretim tekniği, bitki bünyesine
 hızlı alım

• Üstün şelatlanma etkisi,
 mikro element alımının arttırılması

• Çevreci teknoloji, kalıntısız üretim

• Yüksek verim, kaliteli ürünler

Basfoliar®
Black H15 SL
Basfoliar®
Black H15 SL

Bitki Besleme Uzmanı Bitki Besleme Uzmanı



Leonardit Kaynaklı Sıvı Organik Toprak Düzenleyici

Basfoliar® Black H15 SL Ürün Özellikleri ve Avantajları
Topraktaki bitki besin maddelerinin tutumunu artırarak yıkanma ile kaybını önler.
Yararlı toprak mikroorganizmalarının gelişmeleri ve çoğalmaları üzerinde uyarıcı etki yapar, topraktaki miktarlarını ve 
aktivitelerini arttırır.
Toprağın havalanma özelliğini arttırır, köklerin daha iyi havalanmasını sağlar ve yorgun toprakları gençleştirir.
Tohumlar için uygun tohum yatağı hazırlar.
Alkali ortamlarda, organik metal kompleksleri oluşturur, şelatlama işlemi denilen bu reaksiyon sonucu oluşan organik 
metal kompleksleri çok aktif olup bitki köklerince kolayca özümlenir.
Topraktaki iyon alış verişini artırarak kil minerallerine tutunan fosfor, kalsiyum ve mikro elementleri serbest hale getirip 
bitkilerce kullanılabilmelerini sağlar.
Topraktaki aşırı sodyumu ortadan kaldırıp, çoraklaşmayı giderir.
Topraktaki kireci çözerek pH’yı düzenler.

Basfoliar® Black H15 SL

Garanti Edilen İçerik
Toplam Organik Madde
Toplam Hümik Asit
Toplam Fülvik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K O)
pH Aralığı

% 5.0
% 10
% 8.5
% 4.0
11-13

w/w

Basfoliar® Black H15 SL, üstün kaliteli leonardit kaynaklarının kullanılmasıyla geliştirilmiştir. Üretiminde kullanılan leonardit
kalitesi ve yoğunluğu, toprak verimliliğinin arttırılması ve bitki gelişiminin desteklenmesi bakımından oldukça öneme sahiptir.
Uygulandığı alanlarda, kültür bitkilerinin gelişimleri ve üretim kaliteleri artmakta, en olumsuz toprak şartlarında bile, elverişli
yetiştiricilik koşulları oluşturmaktadır. 

Basfoliar® Black H15 SL Uygulama Önerileri

Uygulama Alanı Uygulama Dönemi

Buğday, Arpa, Çeltik, Kanola ve 
Diğer Kışlık Tahıllar

Ayçiçeği, Mısır, Patates Şeker Pancarı

Lahana, Karnabahar, Brokoli, Marul, Ispanak

Sera ve Açık Alan Sebzelerinde

Yeşil Alanlar ve Çim

Çilek, Bağ, Kivi ve Diğer Üzümsü Meyvelerde

Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde

Sert  Çekirdekli Meyvelerde

Turunçgiller

Fidanlıklar ve Süs Bitkileri

Uygulama Miktarı
Topraktan Yapraktan

Ambalaj: 1 Litre, 2.5 Litre,
20 Litre Net

Ekim Öncesi: Toprak ekime hazırlandıktan sonra,
Ekim Sonrası: Kardeşlenme dönemi ile sapa kalkma dönemi 
arası 1-2 uygulama

Ekim Öncesi: Toprak ekime hazırlandıktan sonra,
Ekim Sonrası: 1. Çapadan itibaren 15-20 gün ara ile 1-2 
uygulama

Bitkilerin 3-4 yapraklı döneminden itibaren vejetatif büyüme 
dönemi boyunca 15-20 gün aralıklarla 2-3 uygulama

Fidelerin şaşırtılması sırasında ve vejetatif büyüme dönemi 
boyunca 15-20 gün aralıklarla 2-3 uygulama

İlkbahardan itibaren 20-30 gün aralıklarla 2-3 uygulama

Çiçeklenmeden önce ve sonra olmak üzere 15-20 gün ara ile
2-3 uygulama

Çiçeklenmeden önce ve sonra olmak üzere 15-20 gün ara ile
2-3 uygulama

Çiçeklenmeden önce ve sonra olmak üzere 15-20 gün ara ile
2-3 uygulama

Çiçeklenmeden önce ve sonra olmak üzere 15-20 gün ara ile
2-3 uygulama

Vejetasyon boyunca 20-25 gün aralıklarla 2-3 uygulama

1 - 2 litre / da

1 - 2 litre / da

1 - 2 litre / da

1 - 2 litre / da

1 - 2 litre / da

1 - 2 litre / da

1 - 2 litre / da

1 - 2 litre / da

1 - 2 litre / da

1 - 2 litre / da

100 cc / da

100 cc / da

100 cc / da

100 cc / da

150 cc / da

200 cc / 100 litre su

200 cc / 100 litre su

200 cc / 100 litre su

200 cc / 100 litre su

100 cc / 100 litre su
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