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            Katı Organik Gübreler            Açıklama 
O            Bolworm Plant                             Bitkisel 
O            Bolworm Leo                                (Pelet) 
O            Bolworm L-Plant                          Pelet Leo&Bitk. 
O            Bolworm Yarasa Gübresi            (Katı) 
O            Bolworm Yarasa Gübresi            (Toz) 
O            Bolworm Safir                              (8-20-0+15SO3+TE) 
O            Bolworm 20 Goldfert                  (6-16-6+12SO3+TE) 
O            Bolworm 20 Goldfert                  (10-10-10+15SO3)               Sıvı Organik Gübreler                 Açıklama 

OB         Bolworm Power Plus                   Org. & Bakteri 
OB         Bolworm Rooting                         Org. & Bakteri 
O            Bolworm Yarasa Gübresi            (Sıvı) 
O            Bolworm Afra                               (PH Düzenleyici) 
O            Bolworm Warrior                         (PH Dengeleyici) 
MO        Bolworm Winter                          Don & Düş. Sıc. 
MO        Bolworm Repair                           Stres & Toparlayıcı 
MO        Bolworm Protech                         (Tohum Koruma) 
OM        Bolworm Nitro                              (N) 
OM        Bolworm Violence                        (NP) 
OM        Bolworm Atlantis                          (NK) 
OM        Bolworm Balance                          (NPK) 
OM        Bolworm Carry                               (Ca) 
OM        Bolworm Mikro Combi                 (Micro Element) 
OM        Bolworm Stabilizer                        Toprak PH Düzenleyici (S) 



ORGANİK KATI GÜBRELER 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 

www.bolworm.com 



Bolworm Plant  
 

İçeriği   : 
Organik Madde  % 40 
Humik Fulvik Asit         % 4,90 
N            % 1,5 
K2O            % 0,20 
CAO                                % 14 ,40 
P2O5    % 0,5 
PH                                   7 - 8 

     Bolworm Plant, tamamen bitkisel doğal bir 
kompostdur. Mükemmel bir toprak düzenleyicisidir. 
Hem bitkiyi besler iken, hem de toprağın organik 
madde ihtiyacını gidererek, alınamayan formatta olan 
besinlerin bitkiler tarafından alınmasına yardımcı olur. 
Ayrıca toprağın su tutuma özelliğini artırır. 

Toprak Formatındadır. 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Leo  
 

İçeriği   : 
 
Organik Madde            % 30 
Humik Fulvik Asit            % 40 
CaCO3              % 1,80 
PH               6 - 8 
K2O               3828 Mg/Kg 
Kadmiyum             2,89 Mg/Kg 
Cu               372 Mg/Kg 
Nikel              2,64 Mg/Kg 
Zn                14,4 Mg/Kg 
Krom              8,35 Mg/Kg 
Kurşun              20,51 Mg/Kg 

     Bolworm Leo,  800-900 Kalori aralığında 
kömürleşme aşamasına gelmiş, linyit madenlerinin 
özel katmanlarından elde edilen  doğal ve 
mükemmel bir toprak düzenleyicidir. Toprağın 
organik madde ihtiyacını gidererek, humik fulvik 
asit ihtiyacını doğal olarak karşılayan, alınamayan 
formatta olan besinlerin bitkiler tarafından 
alınmasına yardımcı olan bir üründür. Ayrıca 
toprağın su tutuma özelliğini artırılmasına yardımcı 
olur. 

Pelet Formatındadır. 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



İçeriği; 
Organik Madde         % 45 
Humik Fulvik Asit         % 45 
N                                        % 2 
P2O5                                 % 0,5 
Maksimum Nem             30 
PH                                      7 - 8 
 
Ayrıca, bir bitkinin tüm ihtiyacını 
karşılayacak düzeyde olmasa bile; 
 
Kadmiyum – Bakır  - Kurşun – Çinko –  
Kalsiyum – Magnezyum  – K – Fosfor 
Demir 
Mn – B – karbon –  MgO – SO3 –  
Kükürt – NaO2 – CaCO3 – Krom-Nikel 
 
İhtiva eder. 

     Bolworm L-Plant,  800-900 Kalori 
aralığında kömürleşme aşamasına gelmiş, 
linyit madenlerinin özel katmanlarından ve 
doğadaki bitkisel atıkların kompostlarının 
harmanlaması ile elde edilen  doğal ve 
mükemmel bir toprak düzenleyicidir. Toprağın 
organik madde ihtiyacını gidererek, humik 
fulvik asit ihtiyacını doğal olarak karşılayan, 
alınamayan formatta olan besinlerin bitkiler 
tarafından alınmasına yardımcı olan bir 
üründür. Ayrıca toprağın su tutuma özelliğini 
artırılmasına yardımcı olur. 

Pelet Formatındadır. 

Bolworm L-Plant  
 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Yarasa Gübresi 
 

İçeriği   : 
 

Organik Madde         % 30 
Humik Fulvik Asit         % 15 
N            %3 
P2O5           % 6 
Maksimum Nem         % 20 
CaO            % 14,40 
Ph            3 - 5 

     Gözleri görmeyen milyonlarca yarasanın mucizevi 
bir şekilde gece karanlığında böcekleri avlayarak 5 de 
1 ini kendi bünyesi için kullanıp kalanını fermente için 
en uygun ortam olan yuvalandıkları mağaralarda 
biriktirmesi sonucu oluşan, içerisinde bütün 
elementleri ve iz elementlerin tamamını beher 
miktarda organik olarak barındıran, organik madde 
ve humik fulvik asit oranı yüksek, doğal fosforun 
hammaddesi olarak kabul gören, doğal kalsiyum ve 
protein kaynağı, toprak için faydalı bakteriler ve 
mantarlar içeren, verim ve lezzet arttırıcı aktivatör 
işlevi gören böcek özütü olduğu için hiç bir 
laboratuvarın yapamayacağı organik bitki besini ve 
toprak düzenleyicisidir. 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Yarasa Gübresi (Toz)  
 

İçeriği; 
 
Organik Madde       % 18,5 
Humik Fulvik Asit              % 4,9 
N          %1,1 
P2O5         % 20,6 
K2O                 % 0,2 
CaO                 % 14,4 
Ph          6,0 

     Gözleri görmeyen milyonlarca yarasanın mucizevi bir 
şekilde gece karanlığında böcekleri avlayarak 5 de 1 ini 
kendi bünyesi için kullanıp kalanını fermente için en 
uygun ortam olan yuvalandıkları mağaralarda 
biriktirmesi sonucu oluşan, içerisinde bütün elementleri 
ve iz elementlerin tamamını beher miktarda organik 
olarak barındıran, organik madde ve humik fulvik asit 
oranı yüksek, doğal fosforun hammaddesi olarak kabul 
gören, doğal kalsiyum ve protein kaynağı, toprak için 
faydalı bakteriler ve mantarlar içeren, verim ve lezzet 
arttırıcı aktivatör işlevi gören böcek özütü olduğu için hiç 
bir laboratuvarın yapamayacağı organik bitki besini ve 
toprak düzenleyicisidir. 

Toz Formatında olup suda çözeltilerek uygulanır. 

 Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Safir 
 

     Toprağın azot, fosfor, kükürt ve iz element ihtiyacını 
karşılayarak toprağın daha güçlü olmasını sağlar. Kaliteli 
ve bol ürün elde edilmesini sağlamaktadır. Safir 
içerisindeki fosforun sayesinden bitkinin daha iyi 
köklenmesini sağlar. Ekinlerdeki kardeşlenmeyi çoğaltır. 
Ürünün hızlı gelişmesini sağlar. 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 

İçeriği; 
Organik Madde            % 20 
Toplam N             % 8 
Amonyum Azotu (NH4-N)          % 8 
Toplam P2O5            % 20 
P2O5 (Suda Çöz.)                   % 0,3 
Toplam SO3                               % 15 
Çinko (Suda Çöz.)                          % 0,3 
Toplam Humik Fulvik Asit          % 10 
Maksimum Nem                           % 20 
Ph                5 - 7 



Bolworm Humus 20 Goldfert 
 

     İçerisindeki elementler sayesinde bitkinin makro 
ve mikro element ihtiyacını giderir. Toprak kaymak 
tabakasını minimize ederek oluşumunu engeller. 
Toprağın organik madde miktarını arttırır. Doğal 
şelatlama özelliği olduğundan daha önce kullanılan 
kimyasalları çözerek bitkiye kazandırır. Topraktaki 
tuzluluk oluşumunu engeller. Kireci parçalayarak 
kalsiyuma çevirir üründe kalite elde edilir. 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 

İçeriği; 
 
Organik Madde            % 20 
Toplam N             % 6 
Amonyum Azotu (NH4-N)             % 6 
Toplam P2O5                     % 16 
P2O5 (Suda Çöz.)                    % 0,5 
K2O  (Suda Çöz.)                    % 6 
SO3 (Suda Çöz.)                               % 12 
Bor (Suda Çöz.)                                % 0,3 
Mangan (Suda Çöz.)                       % 0,3 
Toplam Humik Fulvik Asit          % 10 
Maksimum Nem                             % 20 
Ph               4 - 6 



     10-10-10+15SO3 : İçeriğindeki azot, fosfor, 
potasyum, organik madde ve kükürtte toprak 
için gereken ana elementleri bünyesinde 
bulundurur. 

Bolworm Humus 20 Goldfert 
 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 

İçeriği; 
Organik Madde            % 20 
Toplam N             % 10 
Amonyum Azotu (NH4-N)          % 6 
Nitrat Azotu (NO3-N)                  % 4 
Toplam P2O5            % 10 
P2O5 ( Suda Çöz.)           % 10 
K2O  ( Suda Çöz.)                   % 10 
Toplam Humik Fulvik Asit          % 10 
Maksimum Nem                           % 20 
Ph                4 - 6 



ORGANİK SIVI GÜBRELER 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 

www.bolworm.com 



Bolworm Power Plus  
 

     Bolworm Power Plus, tüm bitkilerin sağlıklı, 
dengeli büyümesini ve yoğun köklenmeyi sağlar.  

     Topraktaki Ph dengesinin düzelmesine katkı 
sağlarken, bitkiler tarafından alınamayan tüm 
besinlerin alınmasını sağlar. 

     Bitkilerin hızlı büyümesine katkı sağlar. 

     İçeriğindeki özellikler ile, bir çok hastalığa karşı, 
ciddi bağışıklık sistemini güçlendirerek direnç 
sağlar. Yine zararlı haşerelerin bitkilere zarar 
vermesine engel olmaya yardımcı olur. 

 

  

İçeriği   : 
 
Organik Madde  % 15 
Organik Karbon            % 6 
Toplam Azot                  % 0,5 
Suda Çözünür K2O       % 0,5 
Yaşayan Bakteri          3,2 x 10 7    Kob/Ml 

(B.Thuringiensis) 
PH      3 - 5  

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Rooting  
 

     Bolworm Rooting, leonardit kaynaklı, bakteri ile 
zenginleştirilmiş ve etkisi yükseltilmiş doğal bir 
gübredir. 

     Bitkiler için olmaz ise olmaz ürünlerden biridir. 

     Bitkilerin çok yüksek derecede ve hızlı 
köklenmesine yardımcı olur. 

     Toprakta bulunan besin maddelerinin bitkiler 
tarafından yüksek oranda alınmasına yardımcı 
olur. 

     Özelliğinden dolayı, toprağın PH ‘ını dengeler ve 
bitkinin bağışıklık sisteminin yükselmesini sağlar. 

     Kalitesi yüksek, bakterili Humik asittir. 

 

İçeriği   : 
 
Organik Madde  % 20 
Humik Fulvik Asit         % 12 
P     %  0,02 
Si     % 1,36 
Se            0,15 mg/kg 
Ca     % 1,26 
Mg     % 0,01 
Fe     % 0,06 
Mo      89,50 mg/kg 
Zn      31,13 mg/kg 
Na     % 1,79 
PH     12 - 14  Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Yarasa Gübresi 
 

 
 
 
 

İçeriği; 
 
Organik Madde   % 15 
Humik Fulvik Asit         % 4 
N      % 1 
P2O5     % 1 
K2O             % 3 
CaO             % 2,4 
Cd                           0,64 mg/kg 
Cu      122 mg/kg 
Ni             0,28 mg/kg 
Pb      7,30 mg/kg 
Zn      100 mg/kg 
Hg      0,01 mg/kg 
Cr      9,97 mg/kg 
PH      4,7  

     Gözleri görmeyen milyonlarca yarasanın mucizevi bir 
şekilde gece karanlığında böcekleri avlayarak 5 de 1 ini 
kendi bünyesi için kullanıp kalanını fermente için en 
uygun ortam olan yuvalandıkları mağaralarda 
biriktirmesi sonucu oluşan, içerisinde bütün elementleri 
ve iz elementlerin tamamını beher miktarda organik 
olarak barındıran, organik madde ve humik fulvik asit 
oranı yüksek, doğal fosforun hammaddesi olarak kabul 
gören, doğal kalsiyum ve protein kaynağı, toprak için 
faydalı bakteriler ve mantarlar içeren, verim ve lezzet 
arttırıcı aktivatör işlevi gören böcek özütü olduğu için hiç 
bir laboratuvarın yapamayacağı organik bitki besini ve 
toprak düzenleyicisidir. 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Afra  
 

     Bolworm Afra, Doğada yetişen aromatik tıbbi bitkilerin 
herbesit etken maddeye sahip olanlarının belirli 
formülasyonlar ile karıştırılarak üretilen tamamen doğal bir 
üründür. 

     Zararlı haşerelerinde damak tadını bozma özelliği 
bulunmaktadır. 

     Dölleme yapan arılara engel olmaz. Çiftçinin ürettiği sebze 
ve meyvelerde hiç bir kalıntı bırakmaz. Hiç bir canlıya zarar 
vermeyen muhteşem çiftçi dostu bir üründür. 

     Bitkilerin beslenmesine yardımcı olan doğal bir üründür. 

     İnsanlar tarafından bile içilmesinde zararı yoktur ve çok 
faydalı bir üründür. 

     Güneşli havalarda yada sıcak ortamda kullanılması gereken 
sıvı bir üründür.  

İçeriği   : 
 
Organik Madde  % 99 
Doğadaki muhtelif herbisit özelliği 
olan tıbbi bitkilerin özel karışımı Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



İçeriği   : 
 
Organik Madde               % 15 
Organik Karbon              % 5 
Toplam azot                     % 0,5 
Suda Çözünür K2O         % 0,5 
Yaşayan Bakteri              3,2 x 10 7    Kob/Ml  
( B.Subtilis + Lactobasilus A.) 

PH         3 - 5 

     Toprağın PH dengesini tamamen doğal ve 
yaşayan bakteriler ile düzenleyen muhteşem 
bir üründür. 

     Bitkiler için olmaz ise olmaz ürünlerdendir. 

     Ayrıca bitkilerin sağlıklı beslenmesine 
yardımcı olur. 

     Topraktaki kimyasalları parçalayarak 
bitkiler tarafından yüksek oranda alınmasını 
sağlar. 

Bolworm Warrior  
 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Winter  
 

     Bolworm Winter,  doğal bir Azospirillum brasilense izolatı içeren mikrobiyal 

bir gübredir. , bitki menşeli sıvı bir organik gübredir.  

     Soğuk, don, kırağı, dolu, gün içindeki sıcaklık farklılığına bağlı streste, su ve tuz 
stresine karşı etkin koruma sağlar.  

     BOLWORM WINTER bitkilerin fide veya büyüme döneminde karşılaştığı bu 
stres koşulları karşısında besin ve iyon dengesini mümkün kılar.  

     Gelişimini tamamlamış bitki örtüsünde ise özellikle doludan kaynaklanan 
yaprak parçalanması ve şekil bozukluğunun giderilmesinde üstün performans 
gösterir.  

     Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde, sulamanın gecikmesi veya yağışların bölge 
ortalamasının atında gerçekleşmesi durumunda bitkilerin kuraklık stresine karşı 
dayanıklılık mekanizmasını düzenler ve bu olumsuz etkinin bertaraf edilmesini 
sağlar.  

     BOLWORM  WINTER, yetiştirme ortamındaki su kalitesinin düşük olması veya 
coğrafi yapıdan kaynaklanan orta düzeyli tuzluluk halinde ise doğal antioksidan 
enzim ve organik asitlerle bitkilerin su ve besin alım dengesini sağlar,  

     BOLWORM WINTER ürününde bitkide apoplast bölgede bulunan serbest 
suyun donmasını önlemek için o bölgeye sprey edilen organizmalar antifreze 
proteinler üreterek, karbonhidrat düzeyini artırarak suyun donmasını engelliyor.  

 

İçeriği   : 
 
Organik Madde    % 16 
Humik Fulvik Asit          % 5 
Toplam Azot                   % 0,5 
Suda Çözünür K2O        % 0,5 
Yaşayan bakteri             3,2 x 10 7    Kob/Ml 

(Azospirllun Brasilense) 
PH                                     3 - 5 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Repair  
 

     Bolworm Repair, tamamen doğal organik bir 
gübredir. 

     Bitkilerdeki köklenmeyi, çok hızlı ve çok yüksek 
düzeyde sağlıklı bir şekilde almasını sağlar. 

     Topraktaki alınamayan formattaki besinleri çok 
yüksek düzeyde bitki tarafından alınmasını sağlar. 

     Toprağın PH ’ını düzenlerken, bitkinin bağışıklık 
sistemini yükseltir, olumsuz iklim şartlarına karşı 
(Sel baskınları, dolu vb. ) bitkinin dayanıklılığını 
artırır.  

 

 

İçeriği   : 
 
Organik Madde  % 15 
Organik Karbon  % 4 
Organik Azot          % 0,5 
K2O                                % 0,5 
PH      1 - 3 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Protect  
 

     Bolworm Protech, tohum kaplama yada tohum 
yıkama gübresi olarak tanımlanabilir. 

     Ekim anında tohumlar yada fideler, Bolworm 
Protech ile yıkanarak, fidelerde kökleri daldırılarak 
kaplanır. 

     Bitkinin sağlıklı, daha hızlı büyümesini sağlarken, 
sağlıklı ve gür köklenmeyi oluşturur, bir çok hastalığa 
ve zararlı haşerelere karşı çok ciddi bir koruma sağlar.  

     Bitkinin sağlıklı ve dengeli beslenmesine yardımcı 
olur. 

 

  

İçeriği   : 
 
Organik Madde  % 15 
Organik Karbon            % 5 
Toplam Azot                  % 0,5 
Suda Çözünür K2O       % 1 
Yaşayan Bakteri            3,2 x 10 7    Kob/Ml  
(Bacillus Megaterium, Basillus Subtilis, 
Lactocoecus spp.) 

PH                                    3 - 5 
 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Nitro (N) 
 

İçeriği   : 
Organik Madde    % 15 
N       % 14,5 
Üre N      % 6,8 
Nitrat N      % 4,6 
Amonyum N     % 3,1 
K2O  ( Suda Çöz.)           % 4 
Zn    ( Suda Çöz.)           % 1,5 
Serbest Aminoasitler          % 1 
Ph       4 - 6 
 

     Bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu teşvik eden 
azot, bitki bünyesindeki önemli fizyolojik fonksiyonları, 
ürün miktarını ve ürün kalitesini doğrudan etkileyen bir 
besin maddesidir. Bitkilerde proteinin ana maddesi 
olup, güneş enerjisini bitki için yarayışlı enerji haline 
dönüştüren klorofil maddesinin temel yapı taşıdır.               
Bitki, yeşil aksamının gelişme döneminde çok miktarda  
azot kullanır. Bundan dolayı azot yaprak ve gövde 
oluşumunu teşvik eder. Bitki üzerindeki bu etkilerden 
dolayı ürün miktar ve kalitesini etkinliğini belirleyen en 
temel besin elementidir. Bununla birlikte bitkisel 
üretimde uygulanan azot yıkanarak ortamdan 
uzaklaştığı için bu ürün kaybın önüne geçerek azotun 
bitki tarafından etkin bir şekilde alınmasını sağlar. 
Köklerin solunumunda, çiçeklenmenin zamanında 
gerçekleşmesinde, meyvenin (tohumun) oluşmasında 
ve olgunlaşmasında azotun rolü çok önemlidir. Azotça 
iyi beslenen ağaçların zararlılara karşı direnci de artar.  

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Violence (NP)  
 

İçeriği   : 
 
Organik Madde   % 15 
Toplam N     % 5 
Üre   N     % 1,5 
Organik  N    % 0,5 
Amonyum N    % 3 
Toplam P2O5    % 16 
P2O5 ( Suda Çöz.)           %15 
K2O ( Suda Çöz.)   % 5 
Zn ( Suda Çöz.)   % 0,01 
B (Suda Çöz.)    % 0,01 
Cu (Suda Çöz.)            % 0,02 
Fe (Suda Çöz)            % 0,05 
Mn (Suda Çöz.)   % 0,01 
Mo (Suda Çöz.)   % 0,01 
Serbest Aminoasitler  % 3,5 
Ph      6-8 

     Azot, Fosfor içeriğiyle bitkinin köklenme ve 

çiçeklenme döneminde sürekli kullanılabilecek bir 

üründür. Bitkilerin  döllenmesini ve çiçek tutumunu 

artırır. Azotla beraber oluşturduğu formülasyon 

sayesinde bitkinin dönemsellik Azot ihtiyacını da 

karşılayabilecek düzeydedir. Her dönem tüm bitkilerde 

kullanılır. Ayrıca içeriğinde bulunan iz elementleri ile 

özel formüle edilmiş olan Bolworm Violence, bitkilerin 

büyüme safhasında olmaz ise olmaz besin 

maddelerinden birisidir. Bunlar ile birlikte toprağın 

yüksek PH seviyesini düşürmeye de katlı sağlar.  

 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Atlantis (NK)  
 

Bolworm Atlantis, içerisinde bitkilerin 
ihtiyacı olan AZOT ve POTASYUM’ u  
organomineral formatta formüle ettiği 
muhteşem bir üründür. Bitkilerde özellikle 
çiçeklenme, kozalanma, meyve tutumu, 
tane oluşumu gibi evrelerinde muhakkak 
kullanılması gereken, içerisinde Azot ve her 
bitkinin ihtiyacı olan iz elementlerini özel 
bir formülasyon ile oluşturulmuş 
organomineral bir gübredir.  

İçeriği   : 
Organik Madde   % 20 
Toplam N     % 3 
Üre   N     % 2 
Organik  N            % 1 
K2O  ( Suda Çöz.)   % 12 
Zn    ( Suda Çöz.)   % 0,1 
B (Suda Çöz.)    % 0,01 
Cu ( Suda Çöz.)   % 0,02 
Fe ( Suda Çöz)            % 0,05 
Mn ( Suda Çöz.)   % 0,02 
Mo (Suda Çöz.)   % 0,02 
Serbest Aminoasitler  % 5 
Ph      4 - 6 Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Balance (NPK)  
 

İçeriği   : 
Organik Madde   % 15 
Toplam N    % 7 
Üre Azotu                              % 6,5 
Organik N           % 0,5 
Nitrat N     % 3 
Toplam P2O5   % 7 
P2O5 ( Suda Çöz.)  % 7 
K2O  ( Suda Çöz.)          % 7 
Serbest Aminoasitler         % 2 
Maksimum Klor                   % 1 
Ph      3-5 

     Bolworm Balance, bitkilere faydalarına baktığımızda karşımıza şöyle bir sonuç çıkmaktadır. 
Azot, bitkinin çimlenmesinden gelişimine kadar olan süreci destekleyen bir elementtir. 
Özellikle bitkinin gelişim sürecinde bu yönden zengin olan toprak altı gübrelerinin 
uygulanması gerekmektedir. Fotosentez için gerekli olan yapıyı canlı tutarak, bitki için daha 
çok besin maddesi üretilmesini sağlar. Bitkilerin çeşidine göre azot ihtiyaçları da çeşitlilik 
göstermektedir. Azot eksikliğini bitki de genel olarak sararan yapraklardan anlayabiliriz. 
     Fosfor elementi bitkinin köklerinin gelişmesine ve bitkinin sürgün vermesine yardımcı 
nitelikte bir elementtir. Bu element toprakta az da olsa bulunur fakat bitki gelişimi için yeterli 
miktar ihtiva etmemektedir. Bu yüzden bitki gelişiminden itibaren bu elementi toprağa 
vermemiz gerekir. Bitkilerin çiçeklenme döneminde olmaz olmaz olan bu madde ile bitkinin 
döllenmesine de katkı sağlanmış olur. Bitkiyi düşük ısılarda donmadan koruyan bir özelliği de 
bulunmaktadır. Ayrıca bitki de ki eksikliği yapraklardaki mor renkle anlaşılmaktadır. 
     Potasyum elementinin bitkiye sağladığı faydaları sıralayacak olursak, bitki hücrelerindeki 
su ve besin dengesinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen bu madde, bitkilerin hastalıklar 
karşısında da direnç geliştirmesine yardımcı olur. Ayrıca toprakta bol miktarda bulunmasına 
rağmen bitki toprakta bulunduğu halde bu maddeden yararlanamaz. Bu yüzden oksit formu 
veya kükürt formu ile bitkinin yararlanabileceği bir hal alır. Eksikliği halinde bitkinin 
yapraklarının kenar kısımları kurur ve bitki yaprağı kıvrılarak sarar. Npk gübre içindeki 
elementleri bu şekilde sıralayabiliriz. 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Carry (Ca) 
 

İçeriği; 
Organik Madde   % 35 
Toplam Azot    % 8 
Üre Azotu                              % 3,5 
Organik N           % 0,5 
Nitrat N              % 4 
CaO (Suda Çöz.)          % 7 
B (Suda Çöz.)           % 
0,3 
Serbest Aminoasitler         % 4 
Ph      4-6 

     Bolworm Carry, kalsiyum içeren bir gübre olup, hücre 

duvarlarının önemli bir parçası olan hücre duvarının 

yapısını, uzamasını ve bölünmesini; hücrelerin PH 

değerini, yapısal bütünlüğünü ve hücre zar geçirgenliğini 

etkileyen önemli bir bitki besin elementidir. Bolworm Carry, 

Azot, Bor ve Aminoasitler ile özel formülize edilerek, 

organomineral formatta hazırlanmış, bitkiler için olmaz ise 

olmaz gıdalardan birisidir. Genç dokuların (yaprak, sap ve 

kökler) düzgün ve sağlıklı gelişimini, renklerin ise daha iyi 

oluşmasını sağlar. Sebzelerden domates başta olmak 

üzere, pek çok meyvede kalsiyum noksanlığından 

kaynaklanan çatlamaların, şekil bozukluklarının, lekelerin, 

dirençsizliği ve nihai aşamada verim kaybının önlenmesi 

için oldukça önemli bir gübredir. Yaprak uygulamaları 

toprak uygulamalarına oranla daha etkili olmaktadır. 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



Bolworm Micro Combi  
 

İçeriği   : 
 
Bor (Suda Çöz.)    % 0,5 
Bakır ( Suda Çöz.)                    % 0,5 
EDTA ile Şelatlı Bakır                 % 0,4 
Demir ( Suda Çöz)    % 3 
EDTA ile Şelatlı Demir               % 2,6 
Mangan (Suda Çöz.)   % 3 
EDTA ile Şelatlı Mangan           % 2,6 
Moliblen (Suda Çöz.)                % 0,1 
Çinko (Suda Çöz.)                      % 4 
EDTA ile Şelatlı Çinko                % 3,5 

     Mikro besin elementlerini bünyesinde şelatlı formdaki 
bulunduran bir gübredir. Bu elementler bitki bünyesinde az 
miktarda miktarlarda bulunmalarına rağmen bitkilerde tohum ve 
meyve tutumu, çiçeklenme, enzimatik tepkimeler gibi fizyolojik ve 
biyokimyasal süreçlerde önemli görevler üstlenirler. Toprakta 
yetersiz ve dengesiz düzeyde bulunmaları halinde etkileri belirgin 
şekilde hissedilir. Bununla birlikte topraktaki yarayışlılıklarını ve 
bitki bünyesindeki bu işlevlerini etkileyen bir çok faktör vardır. 
Micro Combi, yüksek kireç içeriği ve yüksek pH değerine sahip 
topraklarda görülme riski yüksek olan iz element noksanlıklarını 
gidererek verim azalışlarının önüne geçer. Toprak uygulamaları 
oldukça başarılı bir üründür. Çok yüksek kireç içeriğine sahip 
topraklarda; toprak ve yaprak uygulamalarından iyi sonuç alınır. 
Bitki büyüme dönemi boyunca herhangi bir dönemde fark edilmesi 
durumunda yapraktan uygulanması daha etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Tek yıllık bitkilerde özellikle serada yetiştirilen sebzelerde 
bu etki çok süratli giderilmektedir. 

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 



İçeriği; 
 
Lt. ’sinde 800 gr kükürt 
ve yaşayan bakteri ile 
zenginleştirilmiş 
Regülatördür. 
 

     Sıvı haldeki kükürt ( S ) doğal yollar ile 
elde edilen ve yaşayan bakteriler ile 
zenginleştirilmiş muhteşem bir üründür. 
Toprağın ıslahında, Ph dengelemesinde, 
makro mikro elementlerin alınmasında 
etkili olan Warrior toprağın nefes almasını 
sağlayan tansiyonunu düşüren, kireç ve 
tuzu söken bir üründür. 

     Mantar, küf ve pas sorunlarının 
giderilmesine de yardımcı olma özelliği 
bulunmaktadır. 

Bolworm Stabilizer  

Cebiniz İçin, Sağlığınız İçin, Geleceğiniz için.. 





TEŞEKKÜRLER.. 
www.bolworm.com 


