COMPO EXPERT

Basafer Plus
®
®

Demir elatı % 6 - EDDHA
% 5 Ortho - Ortho

•• Suda
Suda tamamen
tamamen çözünür
çözünür mikro
mikro
granüler
granüler yap›dadır.
yap›dadır.
•• Üretiminde
Üretiminde kullanılan
kullanılan hammaddeler
hammaddeler
çok
çok kaliteli
kaliteli olup,
olup, %
% 55 Ortho
Ortho -- Ortho
Ortho
izomeri
izomeri içerir.
içerir.
•• Her
Her türlü
türlü meyve
meyve a¤ac›,
a¤ac›, ba¤,
ba¤, narenciye,
narenciye,
sebze
sebze ve
ve süs
süs bitkilerinde
bitkilerinde görülen
görülen
demir
demir klorozunu
klorozunu önler,
önler, noksanl›k
noksanl›k sonucu
sonucu
görülen
görülen arazlar›
arazlar› düzeltir
düzeltir ve
ve sararmalar›
sararmalar›
giderir.
giderir.
•• Geni
Geni pH
pH aral›¤›na
aral›¤›na sahiptir.
sahiptir.
•• Kireçli
Kireçli ve
ve alkali
alkali topraklarda
topraklarda etkisi
etkisi
uzun
uzun ve
ve belirgindir.
belirgindir.

Bitki Besleme Uzmanı

COMPO EXPERT
Basafer® Plus
Garanti Edilen ‹çerik

w/w

Suda Çözünür Demir (Fe)
EDDHA ile elatl› Demir (Fe)
EDDHA ile elatl› Demir (Fe) (ORTHO-ORTHO)
EDDHA elat›n Stabil Oldu¤u pH aral›¤›

%6
%6
%5
4-10

Özellikleri
Basafer® Plus, suda tamamen çözünür mikro granüler yapıda olup, EDDHA ile tam olarak
elatlanmıtır. Oldukça geni bir pH aral›¤›nda çal›abilme özelli¤ine sahip olup,
% 5 Ortho - Ortho izomeri içermesi nedeniyle de, özellikle kireçli ve alkali topraklarda etkisi
uzun ve belirgindir.

Uygulamalarla ‹lgili Tavsiyeler
Tüm kültür bitkilerinde demir noksanl›¤› hallerinde sadece topraktan uygulan›r. Topra¤a
direkt uygulanmas› halinde üzeri toprakla mutlaka kapat›lmal›d›r. Demir noksanl›¤›
olabilecek durumlarda ve demir noksanl›¤› balang›c›nda kullan›n›z. Damla sulama sistemi
ile yap›lacak uygulamalarda önerilen gübre miktarlar› %20 düzeyinde azalt›labilir.
Uygulanacak gübre çözeltisinde, çözelti konsantrasyonu %0,2’yi geçmemelidir ve
gübreleme en az 3 seferde yap›lmal›d›r. Ana gübre tank›nda haz›rlanm› olan çözelti
konsantrasyonu ise %7,5’dan yukar› olmamal›d›r.

Basafer® Plus uygulamalar›nda aa¤›daki s›ralama takip edilmelidir.
Ambalaj: 1 kg Net

Kullan›lacak tank›n 1/2 - 1/3’lük k›sm› su ile doldurulur. Basafer ® Plus yava ve sürekli
kar›t›r›larak suya eklenir. Haz›rlanan ana çözeltinin zaman geçirilmeden kullan›lmas›
önerilir. Ana çözeltinin üzeri kapat›lmal› ve güne ››nlar›ndan korunmal›d›r. Metal tank
kullan›lmamal›d›r.

Basafer® Plus Uygulama Önerileri
Fidan Dönemi

Verime Yatma Dönemi

Tam Verim Dönemi

Turunçgiller

10-30

40-60

75-100

Zeytin

20-30

40-60

75-100

Sofral›k Üzümlerde

5-10

10-15

15-20

arapl›k Üzümlerde

3-5

5-7

7-10
60-80

Bitkiler

Elma, Armut

(Gr / A¤aç)

(Gr / A¤aç)

(Gr / A¤aç)

15-25

25-40

Kiraz, Kay›s›, Erik

5-10

15-30

40-60

eftali, Nektarin

10-30

40-60

75-100

Bitkiler

Yetitirme Dönemi Boyunca
(Gr / 100 m2)

Üzümsü Meyveler

150-300

Çilek

200-400

Sebzeler

60-100

Süs Bitkileri

200-500

Güller

200-750

Fidanl›klar

300-500
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Fidan ve saks› topra¤› haz›rlarken
: 30-60 gr. Basafer®Plus 1 m3 topra¤a kar›t›r›l›r.
Saks› ve konteyn›rlarda bulunan bitkiler : % 0,2’lik Basafer®Plus çözeltisi ile birkaç sefer sulan›r.
Hidrokültürlerde
: 15 - 80 gr/1000 lt. çözelti eklinde uygulama önerilir.

