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Konya Şeker’den Çevreci Gübre: Biovin ve 

Biovin Plus 
 

Bitkisel kökenli sıvı organik maddeler insan sağlığı ve çevre kalitesinin 

korunması, tarımın gelişimi ve sağlıklı tohum yetişmesi için en uygun ortamı 

sağlıyor. Konya Şeker’in tarımcılık için geliştirdiği en yeni inovatif ürünü olan 

bitkisel kökenli sıvı organik gübre Biovin ve Biovin Plus, tarım kaynaklarının 

korunması ve sağlıklı tohum gelişimi için önemli. Biovin ve Biovin Plus, 

sürdürülebilir bir tarımcılık için ekimi yapılan tohumların gelişimi ve topraktan 

uzun vadede verim almayı sağlıyor.  

 

Bitkisel kökenli sıvı organik madde olan Biovin ve Biovin Plus, yoğunlaştırılmış bitki özlerinden 

oluşan kıvamlı ve sıvı, bir bitki özü. Bitki öz sularının yoğunlaştırılmış çözeltisi olduğundan 

azot, fosfor, potasyum, demir ve çinko gibi elementleri bünyesinde barındırıyor. Bu sayede su 

ve havanın uzun süre toprağın içinde kalmasını sağlıyor. Biovin ve Biovin Plus muadili 

ürünlere göre hem kalitesi hem de fiyat avantajı ile öne çıkıyor.  

Biovin ve Biovin Plus, bitkisel menşeili sıvı organik gübre olduğu için tarlada kalan anızın kısa 

sürede bozulmasını ve hafif topraklarda suyun tutulmasını ve nemli kalmasını sağlıyor. Ekim 

dikiminden önce tabana verilebiliyor ve her türlü sulama sisteminde ( yağmurlama, damlama 

sulama vb.) gerekli miktarda sisteme enjekte edilebiliyor.  

Biovin ve Biovin Plus’ın kullanıldığı ekim alanlarındaki uygulama şekli. 

Ürün 
Biovin 
Dozları Uygulama Zamanı ve Şekli 

Yaprakları yenen sebzeler 1-2,5 kg/dekar 

İlk suyu ile beraber verilir. Hasada göre bitki 
durumuna kadar devam edilir. 3-4 uygulama 
yapılabilir. 

Domates, Patlıcan, Biber, Kabak, Hıyar, Kavun, Karpuz 2-4 kg/dekar 

İlk suyu ile beraber verilir. Hasada göre bitki 
durumuna kadar devam edilir. 4-5 uygulama 
yapılabilir. 

Meyve Ağaçları 4-6 kg/dekar 

ilk suyu ile beraber verilir. Hasada kadar bitki 

durumuna göre 10-15 günde uygulama 
yapılır. Ağaç başına 300-500gr. Uygulanır. 

Tahıllar 2-4kg./dekar 

Her sulama ile verilebilir. 4-5 uygulama 
yapılabilir. Her uygulamadan sonra 15-20 dk. 
temiz su verilmelidir. 

Şeker Pancarı, Patates, Mısır, Ayçiçeği, Turp, Soğan, 
Havuç, Kanola, Yer Fıstığı, Susam, Tütün ve Pamuk 1-3 kg./dekar 

Her sulama ile verilebilir. 4-5 uygulama 
yapılabilir. Her uygulamadan sonra 15-20 dk. 
temiz su verilmelidir. 



Çilek 1-2,5 kg/dekar 

Yeşil akşam oluştuktan sonra 10-15 gün 
aralıklarla sulama suyu ile topraktan 
verilmelidir.  

Bağ 2kg/dekar 
Yetiştirme dönemi boyunca verilebilir. Koruk 
döneminde dozaj arttırılarak devam edilir. 

 

 

 

 


