
GÜÇLÜ ÜRÜNLER BEREKETLİ TOPRAKLAR…

KİTOSAN AR-GE ÜRETİM

İNSAN SAĞLIĞINI KORUMANIN İLK ADIMI TOPRAK SAĞLIĞINDAN BAŞLAR… 
Bir yandan iklim değişikliğinin etkisi ile sıcaklıklardaki artışa bağlı olarak buzulların erimesi kuraklık, seller, şiddetli 
hava olaylarının sıklığı ve etkisindeki artış diğer yandan artan dünya nüfusu nedeniyle gıdaya ulaşım her geçen 
gün daha zor bir hale gelmiştir.
Teknolojik gelişimlere paralel olarak, her iki alanda belirlenecek orta ve uzun vadeli stratejiler, planlamalar 
ve uygulamalar sayesinde, başta TOPRAK SAĞLIĞI olmak üzere, BİTKİ SAĞLIĞI VE İNSAN SAĞLIĞINDA 
sürdürülebilir başarılar elde edilebileceğine inanıyoruz.
İşte bu amaç ve inançla, biz de KİTİNSAN A.Ş olarak, uzun yıllardan bu yana gübre sektöründe edindiğimiz 
tecrübelerin yanı sıra KİTOSAN ÜRETİMİ konularındaki teknik bilgi birikimimizden güç alarak bir araya geldik. Bu 
birliktelik ışığında Türkiye ve Dünya pazarlarında rekabet edebilecek katma değeri yüksek
* Sıvı Kimyevi Gübreler
* Sıvı Organik Gübreler
* Npk Toz Gübreler
* Organomineral Taban Gübreler
* KİTOSAN içerikli özel gübreler ile toprak verimliliğinizi artırmayı amaçlıyoruz.

www.kitinsan.com   -   info@kitinsan.com   -  0242 417 33 44   -   Whatsapp Destek:  0539 579 54 44
Şelale Mahallesi Varsak Bey Caddesi No: 77/C Kepez / Antalya / TÜRKİYE

KİTOSAN, Yengeç, Karides, İstakoz ve Böcekler gibi eklem 
bacaklıların iskeletini oluşturan KİTİN isimli maddenin 
Deasetilasyonu ile elde edilir ve yenilebilir bir formdadır. 
Kalıntı bırakmaz.
Bakteri, Virüs ve  Mantarlar üzerinde Antimikrobiyal etkinlik  
sergilemesinin yanı sıra, çok sayıda tarım ürününde toprak 
ve yaprak patojenlerinin gelişimini engellediği, bitkilerde 
direnç mekanizmasını artırdığı çok sayıda bilimsel yayınla 
kanıtlanmıştır.
Tarımsal ürünlerde küf, patojen ve diğer zararlıların 
gelişiminin engellenmesi ve/veya azaltılması ayrıca 
ürünlerin raf ömrünün uzatılması adına her geçen gün 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

KİTİNSAN A.Ş Gübre Sektörünün önemli bir oyuncusu olma 
hedefiyle yola çıkarken, fark yaratabilmenin en önemli 
kavramı olan Ar-Ge nin ne kadar önemli olduğu bilinciyle  
Laboratuvarını ve Kimya Mühendislerini bünyesinde 
barındırmaktadır.

Fabrikamız fiziki yapı itibarı ile 2000 m² üretim alanı,
1000 m² açık alan ve 500 m² idari bina dan oluşmaktadır.
Günlük üretim kapasitesi;
- 30 Ton sıvı gübre
- 50 Ton toz gübre
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SIVI
GÜBRELER

CALCiUM 12
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Kalsiyum bitkiler için gerekli 
olan önemli bir besin elementidir, 
olmadan bitkiler büyüyemez. 
Meyve ve yapraklara sağlanan 
yeterli miktarda kalsiyum düzgün 
bitki gelişimi ve ürün büyümesi, 
hasat ile depolanma esnalarında 
oluşabilecek Ca noksanlığından 
kaynaklanan bozuklukları 
gidermek için gereklidir.

CA
Kalsiyum

Sağlamlık
Sağlama

Soğuk
Sıcak
Stresi

Önleme
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SIVI
GÜBRELER

COMBi
BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Bitkilerin mikro besin maddeleri 
(iz elementler) ihtiyacına kısa 
sürede cevap veren zengin içerikli 
besin karışımıdır. Bileşiminde 
bulunan çinko, demir, bor, 
bakır, mangan ve molibden gibi 
iz elementler  bitkinin dengeli 
beslenmesini sağlar. Bitki boyu, 
dal sayısı ve yaprak alanını artırır.

İZ
Element

Bitki
Boyunu
Uzatır

Dal
Sayısını
Artırır

Yaprak
Alanını
Artırır
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SIVI
GÜBRELER

CUPRiCE 5
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Bakır, klorofil (yeşil renk pigmenti) 
sentezi için vazgeçilmez 
elementlerden biridir. Klorofil 
sentezi ise bitkinin fotosentez 
etkinliği ve sonuçta verim 
üzerinde belirleyici rol oynar. 
Bakır ayrıca bitkide protein ve 
vitaminlerin oluşumunu sağlar. 
Noksanlığında büyüme ve gelişme 
yavaşlar

Hastalık
Önleme

Bitkilerin
Yeşil

Kalması
Vejatatif
Gelişim

CU
Bakır
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SIVI
GÜBRELER

FERRUM
DEMİRLİ GÜBRE ÇÖZELTİSİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Bitkilerin hastalıklara karşı  
dirençli olmasını sağlar. Çiçek 
meyve ve salkım silkmelerini önler 
ve döl tutumunu arttırır. Toprakta 
ve bitkide mantar ve diğer 
hastalıkların oluşmasını önleyici 
bir etki yapar.

Bağışıklık
Sistemini

Güçlendirir
FE

Demir
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SIVI
GÜBRELER

FOSFOZiNC
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Bitkilerde kaliteli kök sistemi, 
çiçek oluşumu, erken olgunlaşma 
ve tohum için mutlak gerekli 
olan bir bitki besin elementidir. 
Kök sisteminin iyi gelişmesini ve 
yayılmasını sağlayarak, bitkinin 
topraktan yararlanma hacmini 
arttırır. Böylece bitki besin 
elementlerinden daha etkin bir 
şekilde faydalanır. Ayrıca fosfor 
döllenme üzerine olumlu etki 
ederek çiçek oluşumunu ve 
meyve sayısını arttırır.

Doğru
Köklenme

Bol
Çiçek

Meyve
Tutumu

P
Fosfor

N
Azot



w w w . k i t i n s a n . c o m

SIVI
GÜBRELER

GREENiNG
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Meyve kalitesini (renk, tat, raf 
ömrü vb.) arttırır. Bitkinin gövde 
içi lif yapısını sağlamlaştırarak 
hastalıklara karşı dayanıklılığını 
arttırır.Yapısı gereği tuzlu 
ve kireçli topraklarda bitki 
tarafından alımı en kolay gübredir.
Bitkilerin soğuk ve kuraklığa karşı 
dayanıklılığını arttırır.

N
Azot

K
Potasyum

Meyve
Kalitesini

Artırır
Verimlilik

Artırır
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SIVI
GÜBRELER

iMPEKTUS
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Azot bitkilerde kök gelişimi, bitki 
boyu, gövde kalınlığı, yaprak sayısı 
ve iriliği, dal sayısı, kalınlığı ve 
uzunluğu, sürgün ve meyve/dane 
gelişimine doğrudan etkilerken, 
Magnezyum, bitkilerde yeşil 
rengin ana bileşenidir. Bitkinin 
güneş ışınlarını almasında ve 
fotosentezde direkt olarak 
kullanmasında rol alır. 

İZ
Element

Yeşil
Aksam

Geliştirir

Meyve
& Dane

Geliştirir
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SIVI
GÜBRELER

MAGNOSİT
MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Birçok bitkide ekim sırasında 
taban gübresi olarak kullanılır. 
Yeteri kadar verilmezse bitkilerde 
kök gelişimi zayıf olur, boy 
kısa kalır, olgunlaşma gecikir, 
meyveler dökülür, verim düşer.

MG
Magnezyum

S
Kükürt

Kuru
Madde

Birikimini
Artırır
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SIVI
GÜBRELER

PROGRESSiO
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Bitkinin gelişim dönemlerinde 
ihtiyacına karşılık verebilecek bir 
dengeli karışımdır. İz elementlerin, 
şelat formu sayesinde eşit ve 
hızlı alınımını sağlar. Fotosentez 
ürünlerini ve kalitesini artırır.
Kök gelişimini hızlandırır ve 
çiçeklenmeyi artırır. Meyve 
büyüklüğünde ve veriminde 
artış sağlar. Bitkilerin vejetatif 
büyümelerini artırır. Acil besin 
ihtiyacı karşılamada yaprak 
gübreleri bir tercih sebebidir.

N
Azot

P
Fosfor

K
Potasyum

Dengeli
Gelişim
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SIVI
GÜBRELER

RADiX
pH OPTIMIZER

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Toprağın pH ını düzenleyerek 
güçlü bir kök  gelişimi sağlar

pH
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SIVI
GÜBRELER

SiNESALiS
TUZLULUK GİDERİCİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tuzluluk sorunu olan topraklarda 
tuz giderici veya toprak 
düzenleyici olarak kullanılır.Asit 
ve alkali topraklarda kalsiyum 
ve magnezyum eksikliğini 
giderir ve toprakta su ve hava 
penetrasyonunu arttırır.Bitki 
gelişimi için uygun ve yararlı bir 
ortam oluşturan diğer gübrelerin 
topraktaki etkinliğini artırır.

Tuzluluk
Giderici
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SIVI
GÜBRELER

ACİDUS
PH DÜŞÜRÜCÜ, DAMLAMA BORU AÇICI,  KİREÇ ÇÖZÜCÜ 

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Damlama sulama sistemi 
kullanılan arazilerde damlama 
borularında zamanla meydana 
gelen tıkanıklıkları gidermede 
kullanılır.

Tıkanıklık
Giderici


