Ekosol Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

EKOSOL TARIM HAKKINDA
EKOSOL TARIM, 2002 yılında Solucan Gübresi üretimi için
Eisenia Foetida Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanları ile çalışmaya başlamış,
2005 yılında Ekosol Ticari ünvanını alarak Solucan Gübresini Türk Tarımı ile tanıştırmış
ve Türkiye de bir ilke imza atarak Solucan Gübresi sektöründe öncü ve lider olmuştur.
EkosolFarm Organik Solucan Gubresi, insanı temel alan, toprağa saygılı,
çiftçimizin değerini ve ülkemiz için önemini, çiftçimizin beklentilerini bilen,
sürdürülebilir yaşama ve geleceğe önem veren bir anlayışla
büyüyerek bu günlere gelmiştir.
EKOSOL TARIM, Manisa Saruhanlı’da 21 dönüm üzerinde 4500 metrekare kapalı alanda,
granül formda EkosolFarm %100 Solucan Gübresi (Worm Castings)
ve EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi (Liquid Worm Fertilizer) üreten
Türkiye’nin ilk ve en büyük solucan gübresi üreten şirketidir.

Tuzlu ve yoğun kimyasal gübre kullanımı ile yorulmuş topraklarda
toprağın ıslah edilmesine katkıda bulunur.

Solucan Gübresi / Wormcastings
İçeriği

%100 Solucan Gübresinde bulunan Faydalı Mikroorganizma ve Bakteriler

Solucanların bağırsak florasında milyonlarca mikroorganizma ve 2,1 X109 adet
faydalı bakteri bulunmaktadır.
Azotobacter (Azot fikse eden Bakteriler):
Havadaki azotu fikse ederek nitrat ve sonraki adımda nitrit formuna dönüştürerek
bitkiye önemli miktarlarda azot (nitrit – nitrat formunda) kazandırırlar.
Fosfat bakterileri:
Toprakta bulunan fosfat kayaçlarını biyolojik olarak parçalayarak bitkinin
yararına sunarak toprağı ve bitkinin yeşil ve kahverengi aksamını ciddi miktarda
fosfata doyurmaktadır.
Mikorizal Mantarlar:
Bitki kökleriyle simbiyotik (karşılıklı olumlu etkileşim) yaşayan
ve bitkiden karbon alarak beslenen bu canlılar, gelişerek köklerin yüzey alanını genişletirler.
Kökten yapraklara su ve minerallari taşıyan (ksilem) odun borusunu genişleterek
bitki besin element alımı hızlandırılar.
Enzimler:
Kimyasal tepkimelerin hızını arttıran çoğunlukla protein yapısında
organik madde katalizörlerdir.

Solucan Gübresi içerisindeki enzimler:
Solucanların bağırsaklarında aktif olarak amilaz, kitinaz*, selülaz, ksilenaz,
sellobiaz, endoglukanaz, asit fosfataz, alkalin fosfataz
ve nitrat redüktaz enzimleri mevcuttur.
Bilindiği üzere enzimler protein yüklüdürler, bitkinin enerji ihtiyacını karşılamaktadırlar,
aynı zamanda katalizör etkileri olduğundan var olan biyo etkileri hızlandırırlar
ve dolayısı ile büyümeyi hızlandırırlar.
√ Ph’ı düzenleme karekteristiği bu enzimler vasıtası ile sağlanır.
Antibiyotik sentezinde aktif rol oynayarak bitki direncine olumlu etkileri bulunur.
√ Solucanların sindirim sisteminde bulunan Kitinaz Enzimi,
bazı patojen fungusların hücre duvarında bulunan kitin maddesini parçalayarak
etkili olduğu saptanmıştır.

EkosolFarm Katı Organik %100 Solucan Gübresi - Worm Castings
Bahçe / Tarla / Örtü Altı
EKOSOL TARIM’ın 2005’ten bu yana üretimini yaptığı EkosolFarm Solucan Gübresi®
Türkiye’nin TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilk Çalışma Üretim İzin ve Lisans Sahibi Markasıdır.
EkosolFarm Solucan Gübresi, CERES GmbH Sertifikalandırma Kuruluşu tarafından “Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliklere” uygunluğu denetlenerek sertifikalandırılmıştır.
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EkosolFarm Katı Organik %100 Solucan Gübresi – Bahçe / Tarla / Örtü Altı
Gramaj : 1 Kg - 1,5 Kg - 10 Kg – 25 Kg

EKOSOL TARIM’ın EkosolFarm markası ile ürettiği gübre
Worm Castings yani %100 Solucan Gübresidir.
Eisenia Foetida Kırmızı Kaliforniya Solucanlarına verilen
mamanın %100’ünün solucanların sindirim sisteminden geçtiği,
doğrudan dışkıladığı, içinde sindirim sisteminden geçmemiş
herhangi bir madde kalmamış %100 Solucan Gübresidir.
Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanlarının dışkılarından elde edilen,
EkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi sebze, meyve ve bitkinin
verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken, doğal aromasını,
nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresinde ki hastalıklara karşı
direnç sağlar.
İçeriğindeki organik madde muhtevası nedeniyle, toprağın yapısını
düzenler, su tutma ve havalanma kapasitesini arttırır.

Detaylı Bilgi: www.ekosol.com.tr
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EkosolFarm Sıvı Organik %100 Solucan Gübresi
Bahçe / Tarla / Örtü Altı
EKOSOL TARIM’ın 2005’ten bu yana üretimini yaptığı EkosolFarm Solucan Gübresi® / EkosolFarm Liquid Worm Fertizer
Türkiye’nin TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilk Çalışma Üretim İzin ve Lisans Sahibi Markasıdır.
EkosolFarm Solucan Gübresi, CERES GmbH Sertifikalandırma Kuruluşu tarafından “Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliklere” uygunluğu denetlenerek sertifikalandırılmıştır.
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EkosolFarm Organik Sıvı Solucan Gübresi® - Liquid Worm Fertilizer
EkosolFarm® %100 Organik Sıvı Solucan Gübresi
Türkiyenin en büyük solucan gübresi üretim kuruluşu
Ekosol tarafından çiftçilerimizin kullanımına sunulan,
Türkiye’nin ilk Organik Sertifikalı SIVI SOLUCAN GÜBRESİ‘dir.
EKOSOL TARIM‘ın EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer markası ile ürettiği
Sıvı Solucan Gübresi; paketlenmiş satışa hazır haldeki
EkosolFarm Granül / Katı %100 Solucan Gübresi‘nin,
sıvı üretim entegre tesisinde yeniden prosese girerek sıvılaştırılması ve
bakterileri dorment halde tutmak için pH seviyesinin dengelendiği
raf ömrü uzun, konsantre bir gübredir.
1 Litre – 5 Litre ve 10 Litre’lik özel kapaklı ambalajında satışa sunulmaktadır.

Detaylı Bilgi: www.ekosol.com.tr
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Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak kullanılması tavsiye edilir.

Tuzlu ve yoğun kimyasal gübre kullanımı ile yorulmuş topraklarda uygulama miktarlarını,
toprak analizine bağlı olarak, en az %35 oranında arttırılması tavsiye edilmektedir.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak kullanılması tavsiye edilir.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak kullanılması tavsiye edilir.

Tuzlu ve yoğun kimyasal gübre kullanımı ile yorulmuş topraklarda uygulama miktarlarını,
toprak analizine bağlı olarak, en az %35 oranında arttırılması tavsiye edilmektedir.

