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Pekmezcioğlu

 Tarımda verim artışı için, 
fazla miktarda kimyasal gübre 
uygulanmaktadır. Kullanılan 
mineral gübrelerinde etkinlikleri 
toprak strüktürüne  bağlı olarak 
çok sınırlı düzeylerde kalmakta, 
bu nedenle aşırı gübre 
kullanımına bağlı olarak kalitede 
azalmaya, fitotoksisite ve 
ekosistemde kirliliğe yol 
açmaktadır.
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Bitkinin hücre bölünmeler sonucu başlayan oksin 
aktiviteleri uç noktalara taşınmakla beraber 
meristem ortamında ozmotik olaylar ve torgor basıncı 
sonucu sentezleme meydana gelir. oksin üretimi 
başlar ,bu oksinlerin en önemlisi AUXIN -  indol 
asetik asit (İAA) ve ACC dir.
     Bu hormon:
 Bitkinin uç noktalarında bulunur.
 Bitkilerde ,boyca uzamayı sağlar.
 Hücre bölünmesi ve büyümesini sağlar.
 Hücre  ve doku  farklılaşmasında etkilidir.
 Işığı sevmez.
 Bitkinin  ışık görmeyen yerlerinde üretilir.
 Işığın olduğu yerden ışığın olmadığı yere doğru  
 kaçar. (Bu yüzden bitkiler güneşin pozisyonunu  
 takip eder.)
 Bitkilerde  yönelim olayında etkilidir.
 Çok fazla salgılanması büyümeyi durdurur.
 Büyüme hücrelerini uyarır.

 Deaminaz enziminin ortamda fazla olması  bu 
hormonun hızlı ve daha fazla salgılanmasına neden 
olmaktadır.Auxin hormonunun fazlalığı bitkiyi 
gelişme süresince baskı altında tutan Etilen 
hormonunun daha  az olmasına sebep olmaktadır 
,böylece bitki gelişimi hızlı, daha fazla ve süreklilik 
göstermektedir. 

MOGLOOP VE KÖK GELİŞİMİ
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 Etilen, kuraklık, su basması, 
salinite, sıcaklık, patojen ve ağır 
metallerin varlığı gibi bir çok 
abiyotik ve biyotik stres 
faktörleri  altında artmakta ve 
kök uzamasını baskılamaktadır. 
Bu hormon tohum ve canlı hücrelerin uygun 
ortam bulmadıkları sürece bölünme ve 
çimlenmesine engel olmakta ve bitki gelişimini 
kontrol ve baskı altında tutmaktadır.
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Etilen miktarını kontrol altında 
tutan ise oksin hormonu 
seviyesidir. Oksin 
1-aminosiklopropan-1-karboksila
t (ACC) sentazi enzim 
aktivitesini teşvik etmektedir. 
ACC  ise ACC oksidaz enzimi 
aktivitesi sonucu etilen, CO2 ve 
HCN oluşturacak şekilde okside 
olmaktadır.
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1-AMİNOSİKLOPROPAN-1-KA
RBOKSİLAT(ACC) DEAMİNAZ  
aktivitesi  bitki etilen hormonu 
seviyesini ayarlayarak bitki 
büyüme ve gelişmesini doğrudan 
teşvik eder.ACC içeriği Etilende 
baskı yaratarak uygun ortamda 
gelişimi serbest bırakmakta ve 
bu aynı zamanda ortamda 
gelişme sağlayan AUXİN ve 
GIBERELLIN hormonlarının 
çoğalması demektir.

OKSİN VE ACC DEAMİNAZ
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 MOGLOOP içinde bulunan 
bitki gelişimini teşvik eden 
Pseudomonas spp  bakterileri  
,yine mogloop mikroorganizmaları 
tarafından sentezlemeyi destekleyen 
L-Tryptophan ve L- Valin (hem içsel hemde 
mikrobiyal oksin sentezinde öncül 
aminoasitlerdir.) aktivitesiyle indol asetik asit 
üretmekte ve üretilen indol asetik asit bitki kök 
yüzeyinden absorbe edilmektedir. 
L-Alanin (antifreeze proteinlerin yapı taşını 
oluşturur) oksinin kök ucundan meristem 
dokulara taşınımını sağlamaktadır. İndol asetik 
asit ise ACC sentaz enzim aktivitesini teşvik 
etmektedir. 
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Bitki tarafından üretilen ACC’nin 
önemli bir kısmı köklerden 
sızmaktadır. Pseudomonas spp. 
tarafından karbon kaynağı olarak 
kullanılan ACC, mikrobiyal ACC 
deaminaz enzimi tarafından 
parçalanmaktadır. ACC’nin 
degrede edilmesi sonucu NH4   ve 
α-ketobütrat oluşmaktadır.

+
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Toprakta Bakteriler, ACC 
deaminaze üretebilme 
özellikleriyle,bitki köklerindeki 
etilen miktarını azaltarak 
kök,uzama ve gelişmesini teşvik 
etmektedir. Bakterilerce serbest 
azot fiksasyonu, indol asetik asit, 
gibberellik asit ve sitokinin gibi
hormonların üretimine ilave 
olarak, bitki taşıma sistemi ve 
iyon alımının teşvik edilmesi 
gelişmeyi artırmaktadır.

Pseudomonas spp ortama 
ekledikleri 
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Pseudomonas spp. etilen sentezini 
ACC deaminaz aktivitesiyle 
baskılaması sonucu oransal 
olarak daha fazla primer ve 
sekonder kök  gelişimi, adventif 
kök oluşumu ve stres koşullarına 
dayanıklılık sağlamaktadır.

Stres koşullarına karşı 
bitkiyi koruyan 
L-Prolin ve kök 
gelişimi ve büyümesi 
üzerine etkili 
L-methionine ve 
Xylanasa yine mogloop 
mikroorganizmaları 
tarafından sentezlenir. 
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 ACC deaminaz aktivitesi 
gösteren Mogloop 
mikroorganizmaları bitki 
köklerinden sızan bitkinin 
gereksinim duyduğu ve teşvik 
ettiği ACC miktarından daha 
fazla ACC sentezlenmesine neden 
olmaktadır.
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MOGLOOP mikroorganizmaları 
tarafından desteklenen sentezler 
sonucu  Oksin(İAA)’nin bitki 
plazma zarındaki proton 
pompalarını uyarması sonucu 
hücre çeperinde asitleşme 
gözlenir. Asitleşme sonucu 
uyarılan ekspansinler çeperde 
selüloz mikrofibrilleri arasında ki 
hidrojen bağlarını koparır. 
Çeperin gevşemesi, zar 
potansiyelinde ki artış hücreye 
iyon alınımını arttırır. Akabinde 
suyun 
ozmozla alınmasına 
neden olur ve hücre 
uzaması gözlenir. 
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 Hücre uzaması sonrasında 
Bacillus spp.’lar tarafından 
sentezi yapılan sitokininler 
sitokinezi uyararak hücre 
bölünmesine neden olur. 
 Sitokinin tarafından 
uyarılmayan hücreler oksinin 
etkisinde  çok fazla büyürler 
ancak  bölünmezler.
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 Oksin aynı zamanda gen 
ifadesini hızla değiştirir. Gen 
ifadesinin değişmesi, dakikalar 
içinde apikal meristemde yeni 
proteinlerin oluşmasını sağlar. Bu 
proteinlerin bazıları, diğer genleri 
baskılayan yada aktifleştiren kısa 
ömürlü transkripsiyon 
faktörleridir.
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 MOGLOOP mikroorganizmaları, 
ekzoenzimleri, organik asitleri ve 
biyokimyasal olarak organik ana 
materyalde organik toprakların 
oluşmasını ve mineralizasyonu 
hızlandırırlar. 
 MOGLOOP mikroorganizmaları 
kaynaklı L-Lysine ve L-Methionine 
kökte besin alınımı düzenlerken  
L-Cystein ve  L-Histidine yüksek 
şelat gücü gösterirler.   L-Glutamic 
acid ise şelatlayıcı özelliğinin 
yanında diğer aminoasitlerin 
alınımını teşvik eder.
 α amilaz aktivitesi gösteren 
Bacillus spp. Çimlenme esnasında 
bitkinin kullanamayacağı formdaki 
nişastayı parçalar ( L-Aspartic acid, 
L-Arginin çimlenmeyi teşvik eder).
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Fosfat çözücü
 Pseudomonas spp.’ın fosfor 
çözünürlüğüne katkısı toprak 
pH’sı üzerine olan etkisinden 
kaynaklanmaktadır. Salgılamış 
olduğu glukonik asit, sitrik asit 
gibi organik asitler ve proton 
pompalanması sonucu toprak 
pH’sı (6,5-7,5) değişir ve fosfor 
bitkiler tarafından  alınabilir 
forma dönüşür. Fosfor, özellikle 
çiçeklenme ve kök gelişiminde 
önemli rol oynamaktadır.
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MOGLOOP ve PATOJEN 
MİKROORGANİZMALAR

MOGLOOP mikroorganizmaları 
fungal hücre duvarında bulunan 
kitin ve glukanı yıkan chitinase 
ve 1,3 gluconase gibi litik 
enzimler üretirler.
 Phenazinler, 
phloroglucinoller,pyoluteorinler, 
pyrrolnitrin ve cyclic 
lipopeptidler üreten MOGLOOP 
mikroorganizmaları fungal ve 
bakteriyal patojenlerin 
üremesini engellerler.
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SİDEROFOR

Fe⁺² ‘in düşük çözünebilir özelliği 
nedeniyle anaerobik koşullar 
altında bitkiler tarafından 
kullanımı oldukça sınırlıdır. Fe⁺²  
içerikli birincil metabolik atıklar, 
bitkiler için besin elementi 
olarak kullanılırlar. 
Pseudomonas spp. Pyoverdin ve 
pyochelin (siderofor) üretirler.
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 Pyoverdinler sayesinde demir 
elementinin bitki tarafından 
kullanılır hale gelmesi, patojen 
mikroorganizmlarda Fe⁺² 
eksikliği ortaya çıkmasına yol 
açar. Sonuç olarak patojen 
mikroorganizma gelişimi 
baskılanır ve sporları çimlenmez.
 Pyochelin ise antifungal 
olarak kullanılmaktadır. Aynı 
zamanda Cu⁺² ve Zn ⁺² 
elementlerini bitkiye temin etme 
özelliği vardır.
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Herbisitler ve pestisitler gibi 
klorlu organik kimyasallar 
yaygın olarak zirai alanda 
kullanılmaktadır. 2,4-D’li 
bileşikler bitkilerde floem 
taşınımı, absorbsiyon ve 
fotosentez gibi birçok bitki 
fonksiyonunda bozukluklara 
neden olurlar. 

Herbisit ve pestisitlerin 
biyodegredasyonu
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2,4 D rekalsitrant bir bileşik 
olmasına karşın Mogloop 
mikroorganizmaları tarafından 
karbon kaynağı olarak kullanılır 
ve liyaz enzim aktiviteleri 
sonucu parçalar. MOGLOOP 
mikroorganizmaları 48-72 saat 
içinde herbisit ve pestisitlerin 
WHO‘nün izin verdiği değerlere 
getirir. 
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SİTOKİNİN
MOGLOOP mikroorganizmaları 
tarafından üretilen sitokininler 
ve L-Methionine RNA sentezi, 
translasyonu teşvik ederek ve  
dokularda besin elementlerini 
hareketlendirerek bitki 
organlarının senesens’ini 
geciktirir.
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           GİBBERELLİN
 Gibberellin ise gövdede hücre 
uzamasını, hücre bölünmesini 
uyarır. 
 İnternodyumların uzaması 
meyve büyümesi için daha fazla 
alan sağlar. Meyveler arasında 
hava dolaşımı arttığından 
patojen mikroorganizmaların 
hastalık bulaştırıcı etkisi de 
azalır.
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MOGLOOP ve SOĞUĞA 
KARŞI DİRENÇ

Mogloop mikroorganizmaları 
primer metabolitleri olan 
L-Arginin , L-Histidin, soğuga 
karşı direnci arttırır. L-Alanin 
bitkide antifreeze etkisi  yapar.                    
 Antifreeze proteinlerin yapı                  
taşlarını oluşturur.
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MOGLOOP ve FOTOSENTEZ

Mogloop mikroorganizmaları 
primer metabolitleri olan 
L-Arginin , L-Histidin, soğuga 
karşı direnci arttırır. L-Alanin 
bitkide antifreeze etkisi  yapar.                    
 Antifreeze proteinlerin yapı                  
taşlarını oluşturur.

MOGLOOP içinde bulunan 
Rubisco proteini Calvin döngüsü 
başlangıç maddesi olan ribuloz 
1,5 bisfosfatın CO2 e 
bağlanmasını katalizler ve 
döngünün devamlılığında 
esansiyel bir proteindir.
 L-Alanin,L-Lysine Klorofil 
oluşumundaki temel 
aminoasitlerdir.
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MOGLOOP VE MEYVE
 MOGLOOP mikroorganizmalarının 
primer metabolitleri olan L-Lysine 
polen verimini arttırarak döl tutmayı 
arttırırken  L-Methionine meyve 
oluşumunda rol  alır.  L-Alanin, 
L-Valin ve L-Leucine  ise meyve 
kalitesini arttırır.Glukamilaz  şeker 
dengesini sağlamakta, tat, koku ve 
aromaya katkıda  bulunmaktadır , 
izomeraz glukozun fruktoza 
dönüşümünü sağlamaktadır.

 Pseudomonas spp. 
Tarafından 
sentezlenen oksin 
hormonu meyve 
gelişimini hızlandırır.
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Diğer metabolitler
Lipoksigenaz           : Bitkinin raf ömrünü uzatır
Alkali proteinase    : Proteinleri aminoasitlerine 
ayrıştırır, bitkinin yapı taşını oluşturur
Üreaz                       : üreyi CO2 ve NH3’a hidroliz 
eder
L-Treonin                : Büyümeyi hızlandırır   
Amylosine               : Bitkide özsuyu arttırmakta, 
bitkiyi canlı kılmakta, dokuda berraklaşmayı ve 
renk oluşumunu sağlamaktadır
Transglutaminaz    : Protein modifikasyonunda 
rol oynar. Ortamda uygun bir primer amin 
bulunması durumunda suyun kullanımını 
katalizlemektedir
Katalaz                    : Hidrojen peroksidi deokside 
eder.
Nitrogenaz               : Atmosferik N2’u NH3 ve 
NO3ˉ formuna dönüştürür
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Özellikle bitkiye kazandırdıkları ,
NEMATOD:  Ürünümüzün kullanıdığı bitki ve 
arazilerde nematod etkisi görülmez.Toprakda 
nematod yaşamaya devam etse dahi 
nematodun köke verdiği zararlar 
gözlenmez.Kökde oluşmuş olan  harabiyetleri 
ise yeni gelen köklerle kısa sürede bitki  telafi 
eder.
TUZLANMA: Enzimler ve bu enzimlerin 
tetiklediği mikroorganizmalar toprakda biriken 
tuzları ve kimyasal kalıntıları çözer ve bitkinin 
alabileceği forma çevirir
ERKENCİLİK: Tüm ürün gruplarında 10-20 
gün arasında erkencilik sağlar.
Gençleştirme: Daha da gelişmiş bir kök yapısı 
sayesinde daha fazla besin toplar ve ozmoz 
basıncını artırarak bitki gövdesinde bulunan 
damarları açar.
İzelement:  MOGLOOP ph düzenleme 
özelliğiyle toprakda bulunan mikro ve makro 
elementlerin alımını sağlar.
Çiçeklenme: Çiçek sayısında en az %30 artış 
sağlar

BİTKİLER VE TOPRAKTA MOGLOOP 
ETKİSİ-1
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Akaristler: Bu tip asalak böcekler görülmeden 
uygulanırsa akaristler çoğalamaz ve aç kalarak ölür veya 
bölgeyi terk eder.Mantar özelliğinde anlatıldığı gibi 
kalınlaşan kutikila sayesinde akaristlerin iğnesi meyve 
veya yaprağı delemez ve zarar veremez.
Kalıntı: Hasaddan 45 gün önce uygulanırsa meyve 
üzerinde olan kimyasal kalıntıları çözer ve parçalar.
İyi Tarım:Kimyasal tarım yapılan arazilerde ürünün 
organikliği ciddi oranda artış gösterir.
Kalite: Hasat edilen ürünün Şeker,Protein,yağ ve kuru 
madde oranını artırır.
Raf Ömrü:Yaş meyve ve sebzenin raf ömrü 5-10 gün uzar
Hastalık:Ciddi hastalık görülen arazilerde dozun +1 litre 
artırılması önerilir çünkü MOGLOOPun ilk kullanıldığı 
hastalıklı bölgelerde gübremizin gücü hastalıklarla 
mücadelede azalır.Devamında kullanımı ile etki daha 
yüksek görülür.
Organik Madde: Toprak analizinde organik madde 
miktarı yetersiz olması halinde 1 yıla mahsus %50 doz 
artırılabilir.
PH özelliği: Toprakda PH dengesini kalıcı olarak düzenler 
ve köklerin toprakdan besin emilimini artırır.Toprağın su 
tutma kapasitesini artırır.Toprakda oluşan kilitlenmeyi 
çözer ve toprak canlı tabakasını derinleştirir.
MOGLOOP hertürlü kimyasal ile karışabilir sadece 
dezenfektanlar ve klorlu şehir şebeke suları ile karışmaz.

BİTKİLER VE TOPRAKTA MOGLOOP 
ETKİSİ-2
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KULLANILAN ALANLARDA BU GÜNE KADAR 
KULLANILAN TÜM KİMYASAL GÜBRELERİ VE 
TABAN GÜBRELERİNİ 
İLK KULLANIM YILINDA %50’YE , İKİNCİ YILDAN 
%40 ‘A VE ÜÇÜNCÜ YILDA %30 ORANDA AZALTINIZ. 
TOPRAKLARINIZDA KİMYASAL AZALDIKÇA 
MİNERALLER VE BESİN MADDELERİN ÜRETİM 
YETENEĞİ GERİ KAZANILACAK ,AYNI ZAMANDA 
ORGANİK İÇERİK SÜREKLİ ARTACAKTIR.
 
pH=5-7 ve dinlendirilmiş suda çözünüz.
(Kullanım zamanı, toprak yapısı, iklim faktörü ve bitki 
çeşidine göre değişmekle  birlikte genellikle ekim ve 
dikimden sonra.)
Kullanım alanlarının nemli olması tercih edilir.
Kullanım sabah ve akşam saatlerinde daha iyi olacaktır.
ÖNEMLİ NOT:
DEZENFEKTASYON DIŞINDA TÜM KİMYASALLAR 
VE TARIM İLAÇLARIYLA KULLANILABİLİR .

MOGLOOP KULLANIMI:
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Topraktan Uygulama
Damlama veya yağmurlama sulama sistemleri ile 
sulamanın sonunda uygulanabilir.
Traktör arkası makinelerle uygulamalarda toprağın 
nemli olmasına dikkat edilmelidir.
Yaprakdan  Uygulama
Püskürtme yöntemi ile ürün üzerine,dal ve yapraklara 
gelecek şekilde uygulanır
Garanti
İmalatçı firma tavsiyelere uyularak kullanıldığında 
ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan kaynaklanan 
olumsuzluklar firma garantisi
dışındadır.
Hatalı kullanım ve depolama şartlarından 
kaynaklanabilecek sorunlar (toksidite, 
kalıntılar,etkisizlik v.s.) ve doğabilecek zararlardan 
üretici firma sorumlu tutulamaz.

UYGULAMA
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MOGLOOP  mikro organizma ve enzim içerikli gübre beş 
yıl Ar-Ge çalışmaları sonucu türkiyede üretilen %100 
yerli ilk ve tek  biyolojik gübredir.
Mogloop kullanımındaki amaç : 
Tarım topraklarında kimyasal kalıntı ve zararları 
minimize etmek
Topraklarımıza doğal mineral ve besin kaynakları 
üretimi yeteneğini geri kazandırmak.
Organik içeriği arttırmak ve doğal ortamın hasada 
yansıyan etkilerini arttırmak.
Daha sağlıklı ve kaliteli ürünler yetiştirmek.
Daha çok verim almak ve kaliteli verim almak.
Gelecek nesiller için daha sağlıklı ve arınmış topraklar ve 
ürünler bırakmak.
Destek alanlarında işçilik maliyetlerini düşürmek ve 
kazanç sağlamak.

BİLGİLENDİRME:
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Geçtiğimiz beş yıl süreçte MOGLOOP yaklaşık 10.000 
tarım noktasında , kullanıldı ve kullanılmaktadır.
Türkiye, 
Kıbrıs,Mısır,Yemen,Tunus,Azerbaycan,İran,Suriye,
Tacikistan, Kırgizistan, 
Bulgaristan,Romanya,Nijerya,Fas,Libya
Ülkelerinde dağıtımı ve kullanımı yaygınlaşmıştır.
Kullanılan alanlar:
Seracılık ve sera bitkilerinde
Açık tarla bitkilerinde
Meyve ağaçları ve orman ürünlerinde
Endustriyal bitkilerde
Organik tarım alanlarında
Topraksız tarım alanlarında
ve kısaca tüm tanınan tarım ürünlerinde denenmiş 
uygulanmış ve sonuçlar incelenmiştir.

KULLANIM ÖRNEKLERİ VE SONUÇLAR
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Bu güne kadar kullanılan domates ekim alanlarında 
(açık-sera):
Görünen etkiler:
Kökte ciddi hacim artışı ve ikincil köklerin sayısının en 
az %50 artış
Gövdede ve yapraklarda kalınlıktan dolayı örümcek gibi 
zararlılara ve hastalıklara dayanıklılık
Aynı ölçülerde ve büyüklükte ürün ve %15-30 arası sayı 
fazlası
Çiçek sayısının ciddi artışı ve çiçek tutumunun 
yükselmesi
Yüksek aroma ve tat aynı zamanda doğal koku artışı
Domates içeriğinde sululuk seviyesi artışı
Renk yoğunluğu
Meyve tutumu
Fungal (zararlı mantarlar) hastalıklarının görünmemesi 
ve yok olması
Nematod hastalığının kullanım süresince durdurulması.
Raf ömrünün uzaması
10-15 gün arası erkencilik
+- 5 derece soğuk ve sıcağa dayanlıklılık.

DOMATES
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Bu güne kadar kullanılan biber ekim alanlarında 
(açık-sera):
Görünen etkiler:
Kökte ciddi hacim artışı ve ikincil köklerin sayısının en 
az %50 artış
Gövdede ve yapraklarda kalınlıktan dolayı örümcek gibi 
zararlılara ve hastalıklara dayanıklılık
Aynı ölçülerde ve büyüklükte ürün ve %15-30 arası sayı 
fazlası
Çiçek sayısının ciddi artışı ve çiçek tutumunun 
yükselmesi
Yüksek aroma ve tat aynı zamnda doğal koku artışı
 İçeriğinde sululuk seviyesi artışı ve et kalınlığı ve 
berraklık
Renk yoğunluğu
Meyve tutumu
Fungal (zararlı mantarlar) hastalıklarının görünmemesi 
ve yok olması
Nematod hastalığının kullanım süresince durdurulması.
Raf ömrünün uzaması
10-15 gün arası erkencilik

BİBER
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Bu güne kadar kullanılan salatalık ekim alanlarında 
(açık-sera):
Görünen etkiler:
Kökte ciddi hacim artışı ve ikincil köklerin sayısının en 
az %50 artış
Gövdede ve yapraklarda kalınlıktan dolayı örümcek gibi 
zararlılara ve hastalıklara dayanıklılık
Aynı ölçülerde ve büyüklükte ürün ve %15-30 arası sayı 
fazlası
Çiçek sayısının ciddi artışı ve çiçek tutumunun 
yükselmesi
Yüksek aroma ve tat aynı zamanda doğal koku artışı
salatalıkta içeriğinde sululuk seviyesi artışı ve dış 
kabuğun kalınlık ve şefaflığının artması
Renk yoğunluğu
Meyve tutumu
Fungal (zararlı mantarlar) hastalıklarının görünmemesi 
ve yok olması
Nematod hastalığının kullanım süresince durdurulması.
Raf ömrünün uzaması
10-15 gün arası erkencilik
+- 5 derece soğuk ve sıcağa dayanlıklılık.

SALATALIK
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Bu güne kadar kullanılan çay ekim alanlarında :
Görünen etkiler:
Kökte ciddi hacim artışı ve ikincil köklerin sayısının en 
az %50 artış
Gövdede ve yapraklarda kalınlıktan dolayı örümcek gibi 
zararlılara ve hastalıklara dayanıklılık
Daha koyu renkte ve çok sayıda yaprak
Çiçek sayısının ciddi artışı ve çiçek tutumunun 
yükselmesi
Yüksek organik içerik ve renk yoğunluğu aynı zamanda 
doğal koku artışı
Yaprak tutumu
Fungal (zararlı mantarlar) hastalıklarının görünmemesi 
ve yok olması
Nematod hastalığının kullanım süresice durdurulması.
Bir sezon başından düzenli kullanımda bir biçim fazla 
almak
Kış aylarında üst yaprakların dolgun ve yeşilliği taze 
yaprak alma olanağı sağlamaktadır.
20-25 gün arası erkencilik
+- 5 derece soğuk ve sıcağa dayanlıklılık.

ÇAY
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Bu güne kadar kullanılan bu ve benzeri bitkilerde ekim 
alanlarında (açık-sera):Görünen etkiler:
Kökte ciddi hacim artışı ve ikincil köklerin sayısının en 
az %50 artış
Gövdede ve yapraklarda kalınlıktan dolayı örümcek gibi 
zararlılara ve hastalıklara dayanıklılık
Daha koyu renkte ve çok sayıda yaprak ve meyve
Çiçek sayısının ciddi artışı ve çiçek tutumunun 
yükselmesi
Yüksek organik içerik ve renk yoğunluğu aynı zamanda 
doğal koku artışı ve meyvelerde sululuk.
yaprak tutumu
Fungal (zararlı mantarlar) hastalıklarının görünmemesi 
ve yok olması
Nematod hastalığının kullanım süresice durdurulması.
%30 kimyasal ve mineraller desteğinin besin için yeterli 
olduğu 
Kimyasal atık ve taban taşının azalması ve toprağın 
üretkenlik yeteneği kazanılması
Kış aylarında üst yaprakların dolgun ve yeşilliği taze 
yaprak alma olanağı sağlamaktadır.
10-25 gün arası erkencili
+- 5 derece soğuk ve sıcağa dayanlıklılık.

Çilek,Patlıcan,Karpuz,Mısır,Fasulye,Pancar,
Nohut,Soğan,vs
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Bu güne kadar kullanılan her türlü meyve ağacı ve 
orman ağaçları ve fidanlarda alanlarında (açık-sera):
Görünen etkiler:
Kökte ciddi hacim artışı ve ikincil köklerin sayısının en 
artmakta ve üzeyde yayılmayla beraber daha derinlere 
ulaşabilmesi görülmektedir.
Gövdede ve yapraklarda kalınlıktan dolayı örümcek gibi 
zararlılara ve hastalıklara dayanıklılık
Aynı ölçülerde ve büyüklükte ürün ve %15-30 arası sayı 
fazlası
Çiçek sayısının ciddi artışı ve çiçek tutumunun 
yükselmesi
Yüksek aroma ve tat aynı zamanda doğal koku artışı
içeriğinde sululuk seviyesi artışı ve dış kabuğun kalınlık 
ve şefaflığının artması
Renk yoğunluğu
Meyve tutumu
Fungal (zararlı mantarlar) hastalıklarının görünmemesi 
ve yok olması
Nematod hastalığının kullanım süresice durdurulması.
Raf ömrünün uzaması
20-25 gün arası erkencilik görülmektedir
+- 5 derece soğuk ve sıcağa dayanlıklılık.

Meyve ağaçları
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Bu güne kadar kullanılan peyzaj ekim alanlarında:
Görünen etkiler:
Kökte ciddi hacim artışı ve ikincil köklerin sayısının en 
az %50 artış
Gövdede ve yapraklarda kalınlıktan dolayı örümcek gibi 
zararlılara ve hastalıklara dayanıklılık
Daha koyu renkte ve çok sayıda yaprak
Çiçek sayısının ciddi artışı ve çiçek tutumunun 
yükselmesi
Yüksek organik içerik ve renk yoğunluğu aynı zamanda 
doğal koku artışı
yaprak tutumu
Fungal (zararlı mantarlar) hastalıklarının görünmemesi 
ve yok olması
Nematod hastalığının kullanım süresice durdurulması.
Kış aylarında üst yaprakların dolgun ve yeşilliği taze 
yaprak alma olanağı sağlamaktadır.
20-25 gün arası erkencilik
+- 5 derece soğuk ve sıcağa dayanlıklılık.

Çim,Peyzaj ve Süs Bitkileri
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