BOR İÇERİKLİ GÜBRE ÜRETİMİ
Topraktaki BOR minerali bitkinin sağlıklı büyümesi için en gerekli besin maddelerinden biridir.
Özellikle bol yağış alan bölgelerde görülen topraktaki BOR eksikliğini gidermek için toprak analiz
sonucuna göre uygulanacak 5 farklı içerikteki gübrelerimiz:
CanKat Boron 10
CanKat Boron 15
Cankat Soluboron10
Cankat Soluboron 15
Cankat Soluboron 20
Bitkinin sağlıklı gelişmesini ve yüksek verim alınmasını
sağlamaktadır.

Sağlıklı nesiller için bilimsel ve saygılı tarım...
İnsana, toprağa, ekosisteme, çiftçiye...

Ekosistemi ve toprağın verimliliğini koruyarak, daha sağlıklı bitkisel üretim gerçekleştirmek, sadece
çiftçilerimizin sorumluluğu değildir. Gübre ve tohum tedarikçilerinden son tüketiciye kadar uzanan
zincirin her halkasının bu sorumluluğu paylaşması gerektiğine inanıyoruz. Bu sorumluluğun gereğini
yerine getirmek adına, Türk tarımına yaptığımız hizmeti üç farklı alanda yoğunlaşarak sürdürmekteyiz.
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PEYZAJ VE REKREASYON ALANLARI İÇİN GÜBRE ÜRETİMİ: Bölgenin iklimine ve toprak yapısına uygun, topraktan ve
yapraktan uygulanabilir organomineral ve kimyasal yapıdaki gübre çeşitlerimiz çevre, insan ve yaşayan habitat sağlığını
dikkate alarak geliştirilmektedir.
PROJE BAZLI ÜRETİM MODELİ: Çiftçinin üretim yaptığı toprağın ve üreteceği bitkinin ihtiyacını birebir karşılayarak kaynak
israfını azaltmasını sağlamak üzere, ülkemizin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konusunda en yetkin bilim insanlarıyla birlikte
geliştirdiğimiz çalışma modelidir.
BOR İÇERİKLİ GÜBRE ÜRETİMİ: Ülkemizin dünyada en yüksek rezerv kapasitesine sahip olduğu BOR katkısı ile ürettiğimiz
5 farkli içerikli ürünümüz, özellikle bol yağış alan bölgelerin topraklarında görülen BOR eksikliğini en etkin şekilde gidermektedir.

tr.cankatgubre.com

PEYZAJ VE REKREASYON ALANLARI İÇİN GÜBRE ÜRETİMİ

PROJE BAZLI ÜRETİM MODELİ

Çim gübrelerinin uygulandığı peyzaj ve rekreasyon alanları ile evlerin bahçeleri, çocukların,
yetişkinlerin ve ev hayvanlarının yoğun kullandıkları, ortamla yakın temasta oldukları alanlardır.
Bu nedenle uygulanacak gübrenin içeriğini oluşturacak girdilerin insan sağlığı ve yaşayan
habitatın devamlılığını dikkate alan, çevre dostu bileşenlerden seçilmesi önceliğimizdir.

CanKat Gübre, Proje Bazlı Çalışma Modelinde tarımsal ürünün ekimden hasata kadar ihtiyaç
duyacağı gübre çeşidini,
iklim şartları ve toprak analiz sonuçları gibi bilimsel veriler
doğrultusunda özel olarak geliştirmektedir.

Peyzaj ve rekreasyon alanları için ürettiğimiz gübre çeşitlerimizde
toprağı ihtiyacı olan besin maddeleriyle buluşturmak için leonardit
ve gidya gibi doğa dostu taşıyıcı organik bileşikler kullanmaktayız.
Basınçlı sulama sistemlerine (damlama sulama, yağmurlama sulama)
ve yapraktan beslemeye uygun tamamı suda çözünebilir toz gübre

Böylece, bitkisel ürün verimini arttıran özel gübrelerimiz, maliyeti yükselten unsurlardan
arındırılarak en ekonomik koşullarla çiftçimizin kullanımına sunulmaktadır.
Toprağa, yörenin iklimine ve üretilecek bitkinin ihtiyacına tam olarak cevap
verecek özel gübrelerimize en uygun koşullarla ulaşmak için uzman
yetkilimizle iletişime geçebilirsiniz.
Saygıyla,

Kimyasal granül gübre
Organomineral granül gübre
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