Life Quality
Improvement
as Mission

Improving the quality of life is the basic human goal. We see it as our
mission to meet the ever-increasing needs of people with high quality
chemical products.

Rational Fertilization:
Supplied in seedbed and cover
The crops have nutritional needs that vary throughout
their development and that at certain times are especially
intense. Even in soils of medium fertility, nutrients are not
assimilable in the necessary quantities and must be
provided through fertilization. In order for the crop to
have the nutritive, main, secondary and micronutrient
elements that guarantee its correct development, simple
and complex fertilizers must be applied that contain
them, in the dose, at the right time and place. For this, it
is necesary to take into account, at each stage of the
plant's development:
- The specific levels of nutrients contained in the soil.
- The nutritional needs demanded by the plant.
The practice and the agronomic results obtained in many
trials, advise the application of nutrients in at least two
stages, always depending on their composition and their
availability curve in the implanted medium.
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Before planting it is necessary to adjust the levels of nutrients contained in the soil, providing elements that may
be deficient, such as phosphorus and potassium, and
covering the nitrogen needs that the crop may demand
during its early stages. In addition, phosphorus must
always be provided before sowing in poor soils in this
element, because the cultivation in its early stages of
development is especially sensitive to its lack, being able
to originate plants with poor rooting and stunted
development. For this reason, fertilization during the
sowing phase is usually done by applying complex NPK
fertilizers. These fertilizers allow to balance and correct
the soil content in nitrogen, phosphorus and potassium,
and other macro and micronutrients, and make the most
of its effects thanks to the synergies for the joint application of nutrients.

After the germination and nascence phases of the crop,
the nitrogen contributed to the soil through the sowing
fertilizer has been transformed into nitrate and has been
almost completely absorbed by the plant. That is why it
is recommended, during the godson or beginning of the
framing, to make at least one new contribution of nitrogen fertilizers that allow to optimize the efficiency of this
nutrient and provide the plant with sufficient nitrogen
until the end of the cycle.
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UREA 46
Fertilizer with 46% urea nitrogen that must undergo the
nitrification process to be assimilated by the crop. This
process is highly dependent on the soil and environmental conditions. Depending on these factors, it can be
used in both sowing and mulching. It is applied mainly in
cover, for any type of crops, preferably in warm areas,
which ensure a faster transformation process. In sementera, the application must be carried out with the necessary advance so that the nitrogen is available at the
moment when the crop requires it. Urea is a totally soluble product with a high nitrogen content, 46%. Its low
biuret content, less than 1%, makes it a very suitable fertilizer for foliar application.g water and sewage because
of its natural cost and flexibility. It is applied by foliar
plication when crops require a rapid supply of nitrogen or
have difficulties in absorption by the roots due to high
soil moisture, cold, excessive pruning or drought.

APPLICATION FORM:
To achieve maximum use and avoid losses due to ammonium volatilization, it is convenient to incorporate urea
into the soil with superficial work, especially in limestone
soils, when there is a dry environment and high temperatures. Cover applications should be made when the soil is
wet, rain is predicted, or can be incorporated by irrigation.

AMMONIUM SULPHATE
Ammonium sulphate fertilizer contains 21% nitrogen (N)
in the form of ammonium (NH4) and 24% of sulphur (S) in
the form of sulphate (SO4) that can be directly absorbed
by plants. It is also referred to as “sugar fertilizer” by
farmers since its crystal structure looks like sugar particles. The sulphur existing in the form of sulphate can
completely meet the plants’ need. Since the nitrogen
form in ammonium sulphate is ammonium (NH4) as it is
fo
the case with all base fertilizers (applied prior to seeding),
this fertilizer improves the phosphorus uptake of plants
as well.. The chemical compound ammonium sulfate is
primarily used in fertilizers but is important in other industries as well.

APPLICATION FORM:
In long term, ammonium sulphate is a fertilizer with acid
characteristic. When the soil bacteria transform its ammonium-N into nitrate-N through an enzymatic reaction, the
hydrogen (H) atoms existing in ammonium might decrease soil pH over time. Therefore, it shouldn’t be used in
areas being already acidic. In case of its use, liming might
be required. Since ammonium sulphate is of a sugar crys
tal size, it cannot be mixed with other granular fertilizers
and applied using fertilizer application equipment. It
should not be used in soils with low extractable magnesium and low in pH (pH 6 or less), and in tea cultivation. Although it is suitable for use with drip irrigation, since it creates the highest electrical conductivity (EC) when dissolves in water, it increase the salt index of nutrient solu
tion.

POTASSIUM SULPHATE
Potassium sulfate is an excellent source of K nutrition for
plants. The K portion of the K SO is no different from
other common potash fertilizers. However, it also
supplies a valuable source of S, which protein synthesis
and enzyme function require. Like K, S can also be too
deficient for adequate plant growth. Further, Cl- additions should be avoided in certain soils and crops. In such
cases, K SO makes a very suitable K source. Potassium
stimulates the growth of strong stems and gives the plant
some disease resistance by promoting thickness of the
outer cell walls. Adequate potassium can reduce moisture loss from growing plants, thereby giving some
drought resistance. Potassium improves colour, flavour
and storing quality of fruit and vegetables.

APPLICATION FORM:
To achieve maximum use and avoid losses due to ammonium volatilization, it is convenient to incorporate urea
into the soil with superficial work, especially in limestone
soils, when there is a dry environment and high temperatures. Cover applications should be made when the soil is
wet, rain is predicted, or can be incorporated by irrigation.

NPK fertilizers
Complex fertilizers are binary or ternary fertilizers that
contain two or more primary nutrients, nitrogen, phosphorus and potassium and which, in addition, can contain secondary nutrients and micronutrients.
There is a very positive interaction between nutrients
when applied simultaneously: the presence of N, P and K
improves the assimilation of all of them, they are used to
the maximum. In this way, a balanced and correct nutrition is guaranteed with very positive effects on the quantity and quality of the harvest.

APPLICATION FORM
They are applied mainly in sowing to balance the content of the soil in nutritive elements. Crops need nutrients in the early stages of their development, from
sowing, to germinate correctly and to obtain strong
and vigorous plants that resist cold and harsh winter
conditions.
The formula and the dose to be applied must be defined according to the nutrient content of the soil, the
crop to be planted and the yield to be achieved.

It is advisable to apply NPK complex fertilizers evenly
on the surface of the soil and, if possible, bury them
with labor to place them close to the roots.
In this way, the absorption of the less mobile nutrients,
phosphorus and potassium, is facilitated.
In arboreal crops they can be located between the
streets.

NPK
10-26-26

This grade is high in potassium and phosphorus and low in nitrogen, which is good for main application since
autumn. It is particularly valuable for crops that require large amounts of available phosphorus and potassium in
the soil. It is highly efficient on soils with low potassium content, fine-textured soils with a leaching water condition.

NPK
8-20-30
NPK 8-20-30
This grade is high in potassium and phosphorus and low in nitrogen, which is good for main application since autumn.
It is particularly valuable for crops that require large amounts of available phosphorus and potassium in the soil. It is
highly efficient on soils with low potassium content, fine-textured soils with a leaching water regime. It is a universal fertilizer, perfect for perennial grasses, sugar beets and potatoes, as well as cereals and legumes on high sulphur soils.

NPK
15-15-15
NPK
15-15-15
A complex universal fertilizer for any soils and crops, most effective when applied for tilled and technical crops –
before pre-sowing cultivation or during sowing. It is also a perfect starter fertilizer for spring cereals. The sulphur content ensures high intake of nitrogen and phosphorus by plants, and potassium facilitates faster transport of synthesis
products (carbohydrates) to root vegetables and seeds.

Petroturk Dis Ticaret Company is expanding its activities by researching the
geological situation in different parts of Turkey and examining the production of chemical fertilizers in developing countries such as Brazil, Europe
and the United States to produce new products effective in agriculture,
based on petrochemicals and urea. There will be good news about the production and composition of new and effective chemical fertilizer products in
Turkey
Petroturk Dış Ticaret Şirketi, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki jeolojik
durumu araştırarak ve Brezilya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi
gelişmekte olan ülkelerde petrokimya ve üre bazlı tarımda etkili yeni ürünler
üretmek için kimyasal gübre üretimini inceleyerek faaliyetlerini genişletiyor.
Türkiye'de yeni ve etkili kimyasal gübre ürünlerinin üretimi ve bileşimi hakkında iyi haberler olacak.

Yaşam kalitesini arttırmak
ve gelişme fayda sağlamak
için çalışıyoruz

Yaşam kalitesini artırmak temel insan amacıdır. Sürekli
artan insanların ihtiyaçlarını yüksek kaliteli kimyasal
ürünlerle karşılamayı misyon olarak görüyoruz.

Akılcı Gübreleme: tohum
yatağında ve örtüde verilir
Ekinlerin, gelişimleri boyunca değişen ve belirli zamanlarda özellikle yoğun olan besin ihtiyaçları vardır. Orta verimli topraklarda bile besinler gerekli miktarlarda sindirilemez ve gübreleme yoluyla sağlanmalıdır. Mahsulün
doğru gelişimini garanti eden besleyici, ana, ikincil ve
mikro besin elementlerine sahip olması için, bunları
içeren basit ve karmaşık gübrelerin, dozda, doğru zaman
da ve yerde uygulanması gerekir. Bunun için bitkinin
gelişiminin her aşamasında aşağıdakileri dikkate almak
gerekir:
- Toprakta bulunan belirli besin seviyeleri.
- Bitkinin talep ettiği besin ihtiyaçları.
Pek çok denemede elde edilen uygulama ve agronomik
sonuçlar, her zaman kompozisyonlarına ve implante
edilen besiyerindeki mevcudiyet eğrisine bağlı olarak,
besinlerin en az iki aşamada uygulanmasını önermektedir.

GEÇİCİ

KAPSAM

Ekimden önce, toprakta bulunan besin maddelerinin
seviyelerini ayarlamak, fosfor ve potasyum gibi eksik
olabilecek elementleri sağlamak ve mahsulün erken
dönemlerinde ihtiyaç duyabileceği azot ihtiyaçlarını
karşılamak gerekir. Ek olarak, bu elementte fakir topraklarda ekimden önce her zaman fosfor sağlanmalıdır,
çünkü gelişimin erken aşamalarındaki ekim, eksikliğine
özellikle duyarlıdır, zayıf köklenme ve gelişme geriliği
olan bitkiler üretebilir. Bu nedenle ekim döneminde
gübreleme genellikle kompleks NPK gübreleri uygulanarak yapılır. Bu gübreler, azot, fosfor ve potasyum ile
diğer makro ve mikro besinlerdeki toprak içeriğinin
dengelenmesine ve düzeltilmesine izin verir ve besinlerin
ortak uygulanması için sinerjiler sayesinde etkilerinden en
iyi şekilde yararlanmayı sağlar.

Mahsulün çimlenme ve olgunlaşma aşamalarından sonra,
ekim gübresi yoluyla toprağa verilen azot nitrata
dönüşmüş ve bitki tarafından neredeyse tamamen
emilmiştir. Bu nedenle, çerçevelemenin başlangıcında
veya çerçevelemenin başlangıcında, bu besinin etkinliğini
optimize etmeye ve bitkiye döngünün sonuna kadar
yeterli nitrojen sağlamaya izin veren en az bir yeni azotlu
gübre katkısının yapılması tavsiye edilir.
güb
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ÜRE 46
Mahsul tarafından özümsenmesi için nitrifikasyon sürecinden geçmesi gereken %46 üre azotu içeren gübre. Bu
süreç büyük ölçüde toprak ve çevre koşullarına bağlıdır.
Bu faktörlere bağlı olarak hem ekimde hem de malçlamada kullanılabilir. Daha hızlı bir dönüşüm süreci sağlayan,
tercihen sıcak bölgelerde olmak üzere, her türlü mahsul
için esas olarak örtülü olarak uygulanır. Sementerde,
azotun mahsulün ihtiyaç duyduğu anda mevcut olması
için gerekli avans ile uygulama yapılmalıdır. Üre, %46 gibi
yüksek nitrojen içeriğine sahip tamamen çözünür bir
üründür. %1'den az olan düşük biüre içeriği, doğal maliyeti ve esnekliği nedeniyle onu yapraktan uygulama için
çok uygun bir gübre yapar. Yüksek toprak nemi, soğuk,
aşırı budama veya kuraklık nedeniyle mahsullerin hızlı bir
azot kaynağına ihtiyaç duyduğu veya kökler tarafından
emiliminin zor olduğu durumlarda yapraktan uygulama
ile uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ:
Maksimum kullanım elde etmek ve amonyum buharlaşmasından kaynaklanan kayıpları önlemek için özellikle
kuru bir ortam ve yüksek sıcaklıkların olduğu kalkerli topraklarda ürenin yüzeysel çalışma ile toprağa katılması uygundur. Örtü uygulamaları toprak ıslakken, yağmur tahmin
edildiğinde veya sulama ile eklenebilir durumdayken
yapılmalıdı

AMONYUM SÜLFAT
Amonyum sülfat gübresi, bitkiler tarafından doğrudan
emilebilen amonyum (NH4) formunda %21 azot (N) ve
sülfat (SO4) formunda %24 kükürt (S) içerir. Kristal yapısı
şeker parçacıklarına benzediği için çiftçiler tarafından
“şekerli gübre” olarak da anılır. Sülfat formunda bulunan
kükürt, bitkilerin ihtiyacını tam olarak karşılayabilmektedir. Amonyum sülfattaki azot formu, tüm baz gübrelerde
olduğu gibi (tohumlamadan önce uygulanan) amonyum
(NH4) olduğundan, bu gübre de bitkilerin fosfor alımını
iyileştirir. Kimyasal bileşik amonyum sülfat öncelikle
gübrelerde kullanılır. ama diğer sektörlerde de önemlidir.

KULLANIM ŞEKLİ:
Uzun vadede amonyum sülfat asit özellikli bir gübredir.
Toprak bakterileri, enzimatik bir reaksiyon yoluyla
amonyum-N'yi nitrat-N'ye dönüştürdüğünde, amonyumda bulunan hidrojen (H) atomları zamanla toprak pH'ını
düşürebilir. Bu nedenle zaten asidik olan alanlarda kullanılmamalıdır. Kullanılması durumunda kireçleme gerekebilir.
Amonyum sülfat şeker kristali boyutunda olduğundan
diğer granül gübrelerle karıştırılamaz ve gübre uygulama
ekipmanları ile tatbik edilemez. Magnezyum ekstraksiyonu
ve pH'ı düşük (pH 6 ve altı) topraklarda ve çay yetiştiriciliğinde kullanılmamalıdır. Damla sulama ile kullanıma
uygun olmasına rağmen suda çözündüğünde en yüksek
elektriksel iletkenliği (EC) oluşturduğundan besin çözeltisinin tuz indeksini yükselti

POTASYUM SÜLFAT
Potasyum sülfat, bitkiler için mükemmel bir K beslenme
kaynağıdır. K SO 'nun K kısmı, diğer yaygın potas gübrelerinden farklı değildir. Bununla birlikte, protein sentezi ve
enzim fonksiyonunun gerektirdiği değerli bir S kaynağı da
sağlar. K gibi, S de yeterli bitki büyümesi için çok eksik
olabilir. Ayrıca, bazı topraklarda ve mahsullerde Cl- ilavelerinden kaçınılmalıdır. Bu gibi durumlarda K SO çok
uygun bir K kaynağı yapar. Potasyum, güçlü gövdelerin
büyümesini uyarır ve dış hücre duvarlarının kalınlığını
artırarak bitkiye bir miktar hastalık direnci verir. Yeterli
potasyum, büyüyen bitkilerden nem kaybını azaltabilir,
böylece bir miktar kuraklık direnci sağlar. Potasyum,
meyve ve sebzelerin rengini, lezzetini ve saklama kalitesini iyileştirir

KULLANIM ŞEKLİ:
Maksimum kullanım elde etmek ve amonyum buharlaşmasından kaynaklanan kayıpları önlemek için özellikle
kuru bir ortam ve yüksek sıcaklıkların olduğu kalkerli topraklarda ürenin yüzeysel çalışma ile toprağa katılması uygundur. Örtü uygulamaları toprak ıslakken, yağmur
tahmin edildiğinde veya sulama ile eklenebilir durumdayken yapılmalıd

NPK gübreleri
Karmaşık gübreler, iki veya daha fazla birincil besin, azot,
fosfor ve potasyum içeren ve ayrıca ikincil besinler ve
mikro besinler içerebilen ikili veya üçlü gübrelerdir.
Aynı anda uygulandığında besinler arasında çok olumlu
bir etkileşim vardır: N, P ve K'nin varlığı hepsinin asimilasyonunu iyileştirir, maksimumda kullanılırlar. Bu sayede,
hasadın miktar ve kalitesi üzerinde çok olumlu etkilerle
dengeli ve doğru beslenme garanti edilir.

KULLANIM ŞEKLİ:
Besleyici elementlerdeki toprak içeriğini dengelemek
için esas olarak ekimde uygulanırlar. Bitkiler, ekimden
itibaren doğru çimlenme, soğuk ve sert kış koşullarına
dayanıklı güçlü ve güçlü bitkiler elde etmek için
gelişimlerinin ilk aşamalarında besin maddelerine ihtiyaç duyarlar.
Uygulanacak formül ve doz, toprağın besin içeriğine,
ekilecek ürüne ve elde edilecek verime göre belirlenmelidir.

NPK kompleks gübrelerinin toprağın yüzeyine eşit
olarak uygulanması ve mümkünse onları köklere yakın
yerleştirmek için emekle gömmeniz önerilir.
Bu sayede daha az hareketli olan besinler olan fosfor
ve potasyumun emilimi kolaylaşır.
Arboreal ürünlerde sokaklar arasında yer alabilirler.

NPK
10-26-26

Bu derece potasyum ve fosfor bakımından yüksek ve azot bakımından düşüktür, bu da sonbahardan beri ana uygulama için iyidir. Toprakta büyük miktarda mevcut fosfor ve potasyum gerektiren mahsuller için özellikle değerlidir.
Potasyum içeriği düşük, yıkama suyu durumu olan ince dokulu topraklarda yüksek verimlidir.

NPK
8-20-30
NPK 8-20-30
Bu derece potasyum ve fosfor bakımından yüksek ve düşük sonbahardan beri ana uygulama için iyi olan azot. Toprakta büyük miktarda mevcut fosfor ve potasyum gerektiren mahsuller için özellikle değerlidir. Potasyum içeriği
düşük, yıkama suyu rejimine sahip ince dokulu topraklarda yüksek verimlidir. Çok yıllık otlar, şeker pancarı ve patateslerin yanı sıra yüksek kükürtlü topraklarda tahıllar ve baklagiller için mükemmel bir evrensel gübredir

NPK
15-15-15

Her türlü toprak ve mahsul için karmaşık evrensel bir gübredir, en çok sürülmüş ve teknik mahsuller için - ekim öncesi
veya ekim sırasında uygulandığında etkilidir. Ayrıca baharlık tahıllar için mükemmel bir başlangıç gübresidir. Kükürt
içeriği, bitkiler tarafından yüksek oranda azot ve fosfor alımını sağlar ve potasyum, sentez ürünlerinin (karbonhidratların) kök sebzelere ve tohumlara daha hızlı taşınmasını kolaylaştırır.
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