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DESTEK PAKETİ – MİKRON+DERMAN+KÖKLEN 

 

Bu paket içeriğinde aşağıdakiler vardır. 

✓ 1 adet (200 ml) MİKRON – Mikroelement Gübresi 

✓ 1 adet (200 ml) DERMAN – Antistres ve Stimulant Gübre 

✓ 1 adet (200 ml) KÖKLEN – Köklendirici Gübre 

✓ Destek Paketi Kullanım Kılavuzu 

 

Tüm bitkiler toprak ortamından almak üzere bir çok elemente ihtiyaç duyarlar. Bunların 

bir kısmı makro (NPK), bir kısmı da mikro elementlerdir ve toplam 42 adettir. Bu mikro 

elementlerin toprak ortamında ihtiyaç duyulan varlığı çok düşük miktardadır, ancak yine de 

bunların varlığına ihtiyaç vardır. Bunların eksikliğinde gelişime dair aksaklıklar, 

güçsüzleşmeler, hatta makro elementlerin kullanımlarında bile tıkanmalar görebiliriz. Bu 

sebeple toprak ortamındaki mikroelement varlığını da desteklememiz gerekir. Ayrıca 

bitkilerimiz dönem dönem stres yaşayabilir ve gelişimlerini durdurabilirler. Böyle durumlarda 

bitkilerimizin sağlıklı olacağı ortamı oluşturup onlara stres giderici hormonlar veya gübreler 

kullanabiliriz. Kök sisteminin güçlü olması da bitkilerimizde istediğimiz ortak bir özelliktir. Hem 

köklendirme çalışmalarında başarı ihtimalini artırmak için, hem de bitkilerin kök yapmasını, 

tohumların çimlenmesini hızlandırmak veya teşvik etmek için köklendirme hormonları 

kullanılır. 

  

• MİKRON – Mikroelement Gübre 

Bitkilerin toprak ortamında en çok ihtiyaç duyduğu mikro elementleri şelatlı (suya 

kolayca karışabilir düzeyde) içerir. Böylece bitkilerin gelişimleri sekteye uğramaz, diğer 

makro elementlerin kullanılması da hem kolaylaşır hem de daha etkili gübreleme yapılmış 

olunur. Bu bahsedilen mikro elementlere aynı zamanda iz element denir ve toprak 

içerisindeki oranı çok düşüktür. Tavsiye edilen ölçünün üzerine çıkılması toprak pH’ını 

olumsuz etkileyebilir. Büyüme dönemi boyunca ve sonbaharda ayda bir kez kullanılması 

yeterli olacaktır. İhtiyaca göre kullanım sıklığı 2-3 haftada bir uygulamaya kadar 

sıklaştırılabilir. 

Örnek: Azot (N) bir makro elementtir ve bitki üzerinde bitki tarafından bir yerden başka 

bir yere taşınabilir. Azotun en çok kullanıldığı yerler bitkinin yeşil aksamıdır. Dolayısıyla Azot 

eksikliğinde yaprak ayasında renk açılması görülür. Fakat bu tek başına belirleyici bir özellik 

değildir. Eğer ki yeni çıkan yaprakların renk ayasında açık yeşile veya beyaza dönen bir 

renk açılması varsa ve damarlar hala koyu renk görünüyorsa buradan şunu anlarız; Azot eski 

yapraklardan yeni yapraklara taşınmamış ve yeni yapraklarda Azot kullanılamıyor. Böylece 

toprakta Azotun bitki tarafından kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan Demir (Fe) elementinin 

olmadığını anlıyoruz. Çünkü Azot’un kullanılabilmesi için Demir’e ihtiyaç vardır. Toprak 

ortamına Demir elementini kazandırdığımızda yapraklar ihtiyaç duyduğu Azot’u da 

kullanabilmeye başlar ve yeşil rengine kavuşur. Ancak toprağa Demir (Fe) elementini 

verdiğimizde bile değişiklik görmüyorsak bu kez toprak pH’ını ölçeriz. Çünkü uygun olmayan 

pH değerlerinde elementlerin bitki tarafından emilmesi ve kullanılması da olanaksızdır. 
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• DERMAN – Antistres ve Stimulant Gübre 

Bonsailerimize ve diğer bitkilerimize yaptığımız saksı değişimi, sert budama, stil 

çalışmaları gibi stres oluşturacak işlemler ile sert mevsimler (kış ve yaz) öncesinde ve 

sonrasında kullanılması halinde bitkinin daha az stresle bu zorlu dönemleri atlatmasına 

yardımcı olur. İçeriğinde bitkilerin sentezlediği hormonlar ve aktivatörler vardır. Ayrıca 

geriden dallanmayı ve lateral köklenmeyi teşvik eder. Bir bitki üzerinde bir ayda 3-4 

uygulamadan fazla kullanılması bitkiyi yorabilir. Kullanımı ihtiyaca göre değerlendirilmelidir. 

Yapraktan veya kökten uygulama yapılabilir.  

Örnek olarak gelişimi sekteye uğramış veya herhangi bir hastalık/sorun yaşamış 

bitkinizin mevcut kötü şartını düzelttikten sonra DERMAN’ı tavsiye edilen oranda suyla 

karıştırarak yapraktan ve kökten uygulayın. 7 gün sonra ikinci uygulamayı yapın. Sonuç 

alınmazsa 7 gün sonra üçüncü uygulamayı yapın ve bekleyin. İlk uygulamadan sonra 

büyüme görülürse ikinci ve üçüncü uygulamaları yapmayın, bitki için yorucu olabilir. 

 

 

• KÖKLEN – Köklendirici Gübre  

Bitkiler için köklendirme etkisine sahip IBA ve NAA hormonları ile diğer stimulant 

hormonları içeren özel bir karışımdır. Çelikler veya tohumlar için köklendirici olarak 

kullanılacaksa tavsiye edilen oranda suya karıştırılır ve çelikler bu suyun içerisinde 2-5 

dakika tutulur. Havai köklendirmede köklenmeyi teşvik etmek için köklenme istenilen bölgeye 

doğrudan sürülebilir. Ayrıca havai köklendirme bölgesi ile üstte kalan yaprakları KÖKLEN ile 

hazırlanmış sulama suyuyla sulandığında köklenme teşviki devam ettirilebilir. Saksı 

değişiminden sonra köklenmeyi teşvik etmek için hem topraktan hem de yapraktan tavsiye 

edilen oranda karıştırılıp uygulanabilir. 


