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ÜRÜN UYGULAMA DÖNEMİ 
UYGULAMA DOZU 

TOPRAKTAN SULAMA YAPRAKTAN 

BİBER, 
DOMATES,PATLICAN, 
HIYAR, VB 

Ekim veya dikim öncesi 
toprak hazırlığında 

FERMA FARM dekara 3 
litre gelecek şekilde 
100 litre su ile 
seyreltilerek günün 
serin saatlerinde  
toprak yüzeyine 
pulverize edilerek 10-
15cm toprak 
derinliğine karıştırılır. 

 

Fide bandırma Fideler  toprağa 
şaşırtılırken FERMA 
FARM 100 litre suya 
500 ml gelecek şekilde 
hazırlanmış suya 
bandırılıp çıkartıldıktan 
sonra dikim yapılır. 

 

Can Suyunda 2 Lt / da  

Çiçeklenme öncesi 
meyve büyüme 
dönemi 

Her 15 günde bir 
vejetasyon süresince 
1 Lt / da 

300 ml /100 Lt su 
Haftalık uygulama 
yapılabilir. 

AYÇİÇEĞİ, MISIR Ekim öncesi toprak 
hazırlığında. 
Tarla toprağını 
zamanında işleyerek 
tavlı bir tohum yatağı 
hazırlamalı. 
 

FERMA FARM dekara 3 
litre gelecek şekilde 
100 litre su ile 
seyreltilerek tarlaya 
pulverize edilir. Hemen 
arkasından 10-15 cm 
toprak derinliğine 
karıştırılır. 

 

İlk sulama ile 2 Lt / da bitkiler 10-15 cm 
boyda iken  
300 ml /100 Lt su  
20 gün aralıklarla 
uygulanır. 

Çiçek Öncesi 1 Lt / da 

Daneler süt olum 
dönemi 

1 Lt / da 

   

ARPA BUĞDAY Kardeşlenme 
başlangıcı 

 1 Lt / da 

Sapa kalkma dönemi  1 Lt / da 

PANCAR , PATATES İlk sulama ile 2 Lt / da  

Kök oluşumunda 
sulama ile 

2 Lt / da  

Yumru oluşumunda 1 Lt / da  

MUZ  Mart Nisan aylarında 3 Lt / da 300 ml 100 Lt su 

Ay da  bir kez 2 Lt / da 
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BADEM, FINDIK, CEVİZ Uyanma zamanı 2 Lt / da 300 ml 100 Lt su 
 20 gün aralıklarla 3 

uygulama 
1 Lt / da 

 
 

  

ELMA, ARMUT, KAYISI, 
ŞEFTALİ, ERİK, KİRAZ, 
VB 

Çiçeklenme öncesi 2 Lt / da 300 ml 100 Lt su 
 

20 gün aralıklarla 
hasada kadar 

2 Lt / da 300 ml 100 Lt su 
 

   

NARENCİYE (Limon, 
Portakal, Nar) 

Çiçeklenme öncesi 3 Lt / da 300 ml 100 Lt su 
 

Meyve tutumu 2 Lt / da 300 ml 100 Lt su 
 

Meyveler  fındık 
iriliğinde 

2 Lt / da 300 ml 100 Lt su 
 

Meyveler ceviz 
iriliğnde 

2 Lt / da 300 ml 100 Lt su 
 

ZEYTİN Çiçeklenme öncesi 3 Lt / da 300 ml 100 Lt su 
 

Meyve tutumu 2 Lt / da 300 ml 100 Lt su 
 

20 gün aralıklarla 2 Lt / da 300 ml 100 Lt su 
 

ÇAY 1. Uygulama çay 
budaması yapıldığında 
çay budama atıklarını 
araziye sererek üzerine 
100 Litre suya 2 litre 
FERMA FARM 
karıştırılıp pulverize 
edilir.Böylece atıkların 
kompost gübreye 
dönüşmesi sağlanır. 

  

Uyanma başlangıcında 1 Lt / da 300 ml / 100 Lt su 

Her biçimden sonra 1 Lt / da 300 ml / 100 Lt su 

BAĞ Sürgünler 10 cm 
olduğunda 

3 Lt / da 300 ml / 100 Lt su 

Çiçek öncesi 2 Lt / da 300 ml / 100 Lt su 

Üzüm koruk dönemi 1 Lt / da 300 ml / 100 Lt su 

Üzümlere ben 
düştüğünde 

1 Lt / da 300 ml / 100 Lt su 

ÇİLEK İlk sulama ile 3 Lt / da 300 ml / 100 Lt su 
15 günde bir. Ayda bir hasad sonuna 

kadar 
2 Lt / da 

MARUL, MAYDANOZ, İlk sulama ile başlanır. 1 Lt / da 300 ml / 100 Lt su 
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ISPANAK 15-20 gün aralıklarla 

ZEYTİN    

    

    

 

 

 

● Bitkilerin faydalı mikroorganizmalara ulaşmasına yardımcı olmak için 
formüle edilen (bakteri, maya, mantar ve fermantasyon 
bileşenlerinden) konsantre karmaşık kokteyl karışım. 

● Bu formül, bir bitkinin kökleri etrafında faydalı mikrobiyal aktiviteyi 
teşvik etmek için tasarlanmıştır. Optimum mikrobiyal habitatlar 
üretmek için karmaşık bir bileşen karışımı içerir. 

● Aerobik, fakültatif, anaerobik ve anoksik ortamlarda üstün performans 
sağlar 

● Yaprak seviyesinde ve kök bölgesinde bitki fonksiyonlarını geliştirir 

● Bitkilerin enerjiyi daha verimli yakalamasına ve kullanmasına izin 
vererek fotosentezi ve biyolojik işlevi geliştirir 

● Temel makro ve mikro besin maddelerinin alımını ve dağıtımını 
hızlandırır 

● Güçlü bitki büyümesini teşvik eder ve girdi maliyetlerini azaltır 

● FERMA FARM bitkilerin kök bölgesine faydalı mikroorganizmalar 
ekler. Bitkisel ve kök büyümesini arttırır, daha büyük, daha güçlü kökler ve 
bitkilerin fotosentez yapma yeteneklerini geliştirir. Enerjiyi daha 
verimli bir şekilde almalarını sağlar ve temel makro ve mikro 
besinlerin alımını ve dağıtımını hızlandırır. 

● Kök bölgesindeki bu gelişmiş ekosistem güçlü bitki büyümesini teşvik 
eder ve bitki toprakta zaten bulunan besin maddelerini daha verimli 
bir şekilde kullanabildiğinden girdi maliyetlerini azaltır. 

● Atmosferdeki azotu fikse eder, topraktaki fosfatı çözer. 
● Topraktaki zararlı bakterileri baskılar.Bitkilerde bakteriyal ve fungal hastalıklara karşı 

bağışıklığı güçlendirir.  

●  Organik atıkları ve kalıntıları parçalar.  
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● Biyoaktif maddeleri (fitohormonlar, aminoasitler, vitaminler) üretir.  

● Toprakta biriken kimyasalları parçalayıp, toprak rehabilitasyonuna yardımcı olur. 

● Humus oluşumunda artış 

● FERMA FARM’ın içindeki Faydalı Mikroorganizmalar , bitkilerin çimlenmesini, 
çiçeklenmesini, meyve büyümesini ve olgunlaşmasını, ayrıca lezzetini, kalitesini ve 
dolayısıyla raf ömrünü iyileştirir. verim ve kalite artışı sağlar.  

FERMANT ŞİRKETİ inovasyon ve tecrübe yoluyla, hayvanlarda ve bitkilerde bağışıklığı artırmak, atık ve 

koku sorunlarını çözmek ve maliyet sağlamak için doğal olarak oluşan “probiyotik” mikrobiyal 

bakterileri kullanan bir dizi ürün ve hizmet geliştirdi. - Toplum yararına etkili, sürdürülebilir ve finansal 

olarak uygulanabilir bütünleşik çözümler. 

Amacımız, Çevre tarım hayvancılık atık yönetimine  kadar çeşitli alanlarda sert zararlı kimyasallara karşı 

sosyal açıdan sorumlu ve ticari açıdan uygulanabilir alternatifler sunmaktır. 

● En hayati kaynaklarımızı korumak, korumak ve iyileştirmek için buradayız: Gıda, Su, Toprak 
ve Atmosfer. 

● Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tanıştığımız herkesin yaşam kalitesini artırmak. 
● % 100 fermantasyon teknolojisi kullanılarak üretilir.Koruyucu giysi ya da özel ekipman 

gerektirmeden kullanılabilir tamamen güvenlidir. 

 çiftçiler için maksimum karlılık ve minimum kimyasal gübreler ve pestisitler için tüketiciler için 

besleyici, kaliteli ve son üründür. 


