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ÜRÜN AÇIKLAMASI 

VEGE-MAX hümik ve fulvik asitler içeren 
sıvı, organik bir toprak iyileştirme katkısıdır 
(NFU kodu: 44-051 standardına uygun) ve 
özellikle hydroseeding işlemlerinde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
 
VEGE-MAX başlangıçta homojenliği ve 
tekdüzeliği ile karakterize edilen Amerikan 
Leonarditinden elde edilir. 
 
Hammaddelerin kalitesiyle birlikte hümik 
asitleri ekstrakte etme süreci, hem nihai 
üründe klor ve sodyum yokluğunu hem de 
hümik / fulvik asit oranının stabilitesini 
garanti eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİ ALANLARI 
VEGE-MAX 3 aşamada etki için tasarlandı: 

 
TOPRAK YAPISINA FİZİKSEL ETKİ: 

- Su tutma kapasitesini iyileştirir 
- Kök bölgesinde besin elementlerinin biyoyararlanımını iyileştirir 
- Toprağın havalanmasını iyileştirir 
- Tınlı topraklarda "tıkanma" riskini azaltır 
- Killi topraklarda "çatlama" riskini azaltır 

 
VEGE-MAX'IN TOPRAK YAPIŞMA ÖZELLİKLERİNE KİMYASAL ETKİSİ: 

- Toprak tamponlama gücünü artırır (pH regülasyonu) ve stabil bir toprak reaksiyonunu 
sürdürür 

- Bitkilerin ve mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu organik ve mineral maddeleri (N, P, S, 
CO2) sağlar. 

- CEC'yi (Katyon Değişim Kapasitesi) artırır 
- Bileşik oluşturarak toksik maddelerin olumsuz etkilerini azaltır. 

 
BİTKİLERDE VE MİKRO ORGANİZMALARDA BİYOLOJİK UYARICI EYLEM: 

- Tuzluluğa etki eder (hümik asitlerdeki tuzları emer) 
- Kuraklığa etki eder (hidrofilik özellikler) 
- Düşük ışık koşullarında etkilidir 
- Özellikle kök bölgesi ile ilgili olmak üzere biyokütle üretimini geliştirir ve iyileştirir 
- Hem kök kütlesinin hem de kök kıllarının gelişimini uyarır. 
 

Daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi "http://www.euro-tecturkey.com.tr" ziyaret edebilir veya bizi 
arayabilirsiniz. 

ÖZELLİKLER & PERFORMANS 

Premium Organik Hümik Madde (%) % 100 

Toplam Hümik Ekstrakt (%) % 9,5 

Hümik Asit İçeriği (%) % 7,5 

Fulvik Asit İçeriği (%) % 2,0 

Kuru Madde (%) % 25 

Organik Karbon İçeriği (%) % 7,1 

pH değeri 13 

Çevresel Etki  

Geciktirme Etkisi ve Yavaş Salınım  

Flaş Başlatma Etkisi  

 

UYGULAMA DOZU 
Ekim veya gübreleme sırasında uygulama: 25-75 Lt / Ha 
* Belirli toprak özelliklerine bağlı olarak ayarlama gerektiren ortalama gösterge değeri. 
 
 

PAKETLEME 
5 litrelik bidon. 1 Kutuda 4 bidon. 
Not: Bu ürün, ağır metaller, sodyum, klor, mikroplar, patojenik maddeler veya fito-toksik elementler içermeyen 
hümik özlerden yapılmıştır.. 

 

 

 

 

SORUMLULUK REDDİ BEYANI 
Bu ürün sayfasında verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hatasız olamaz. Sürekli ürün geliştirme 
politikamız sebebiyle ürünlerimiz ve özelliklerinde değişiklikler olabilir. Güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz. 

 

http://www.euro-tecturkey.com.tr/

