
BLACXTRA 
 

Süspanse Haldeki Sıvı Humik Asit 
(Süspansiyon Konsantre SC) 

 
GARANTİ EDİLEN İÇERİK :  W/W  
Toplam Humik + Fulvik Asit  :  % 20.00  
Toplam Organik Madde :  % 20.00 
pH     :  3 - 5  
 
BLACXTRA Nedir? 
BLACXTRA, doğal leonardit bazlı BGD organik asit 
komplekslerinden oluşan yenilikçi bir köklendirici 
üründür.  
 
Sebze kök sisteminde yeni saçak köklerin oluşmasını 
teşvik ederek, üst aksamın daha iyi beslenmesini sağlar ve 

Ambalaj Tipi : 1 Litre         sonuçta daha iyi bir gelişmeyi destekler. 
  
Hasat öncesi kökleri güçlendirerek bitkinin yorgun döneminde daha iyi bir beslenme sağlar. Özellikle yeni 
bahçe tesislerinde fidanların kök gelişimlerini hızlandırır. Köklendirilmek üzere hazırlanan çeliklere 
uygulandığında ilk kök atımını kolaylaştırır. 
  
BLACXTRA, kök sistemi üzerinde etkin rol oynayan bir 
gübredir.  
Kök sisteminde yeni ve emici kılcal saçakların 
oluşumunu teşvik etmekle beraber kök sisteminde 
oluşan yaraların tedavisinden sonra yenilenme 
sürecinde olumlu etki yapar.  
 
BLACXTRA, yine aynı şekilde yanlış gübreleme ve 
sulama sonucu köklerde ortaya çıkan sorunları çözer ve 
kök gelişimini canlı tutar.  
 
BLACXTRA, tohumun çimlenme gücü, toprak yapısı ve 
besin alımındaki aksamları düzenleyerek toprakta 
bulunan pek çok kök hastalığına sebep olan zararlı ve 
hastalıklı köklerin oluşumunu engeller.  
 
BLACXTRA, bu problemler olmadan veya başladığında 
uygulandığında bitkinin vejetatif ve generatif gelişimini 
bitki açlık çekmeden hızlandırır.  
 
UYGULAMA ŞEKLİ, ZAMANI VE KULLANIM DOZLARI : 
 

SEBZELERDE:  
* Fide dönemlerinde, fideler toprağa dikildikten sonra can suyu veya ilk sulama suyu ile dekara 250 cc. 
* Kök bölgesinde ortaya çıkan hastalıkların (Nematod, Corky Root, Çökerten) tedavisinden sonra sulama suyu 
ile dekara 250 cc.  
* Problemin yoğun olduğu hallerde bir hafta ara ile iki uygulama. Dekara 250 cc. 
* Fidelikte, kök bölgesine uygulamada, 100 lt suya, 50 - 75 cc.  
* Fidanların gelişim döneminde sulama suyu veya can suyu ile kök bölgesine, dekara 250 cc. 



* Yeni tahsis edilen bahçelerde sulama suyu veya can suyu ile kök bölgesine (Bir ay ara ile iki uygulama yapılır). 
Dekara 250 cc.  
 
NARENCİYE, BAĞ, ZEYTİN, SÜS BİTKİLERİNDE:  
Can suyu veya sulama suyu şeklinde;  
* Fidanların gelişim döneminde sulama suyu veya can suyu ile kök bölgesine Dekara 250 cc.  
* Yeni tahsis edilen bahçelerde sulama suyu veya can suyu ile kök bölgesine, Bir ay ara ile iki uygulama yapılır. 
 

 
 
  


