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SUBSTRATLARIMIZDA



VERMİKULİT

Vermikulit volkanik magma 
kaynaklarından elde edilen silikat 
mineraldir. Yüksek ısıya maruz 
kaldığında hacmi genişler, geçirgenliği 
artar ve hacim ağırlığı belirgin bir 
şekilde düşerek şekil değiştirir. 

Isıtma süreci sonunda hafif, steril, kuru, 
sıvıları hızlı emme ve yavaş geri verme 
yetisine sahip genleştirilmiş vermikulit 
elde dilmiş olur. 

Vermikulit, esnek yapılıdır ve ısı yalıtım 
kapasitesine sahiptir.





TARIMDA & PEYZAJDA 
VERMİKULİT

Vermikulit  çimlendirme 
ve çelik köklendirme 
uygulamaları için gerekli 

tüm bileşenlere sahiptir. 

Anyon-Katyon değiştirme 

özelliği sayesinde 

büyümekte olan bitkiye 
amonyum,potasyum,kalsiyum ve 
magnezyum gibi elementlerin 
dengeli bir şekilde geçmesine 
yardımcı olur. Organik 
materyaller olan torf, cocopeat 
ve compost ile karıştırılarak 
kullanılabilir böylece ortamın 
hacmini ve hava kapasitesini 
arttırır. 

Vermikulit hafif olması nedeniyle 
kolay taşınır ve diğer materyaller 
ile kolaylıkla karıştırılabilir. 

Yüksek ısı yalıtım özelliğine 

sahip olması nedeniyle 

(0,64w/mk) doğal bir yalıtım 
malzemesidir. Ekimin 
yapıldığı viyol vermikulit ile 
kaplandığında hem ısı yalıtımı 
hem de yüzey nemliliği 
sağlanmış olur. 



Vermikulit; çelik 
köklendirme 
işleminde doğrudan 
kullanılabilir. Daha 
kısa sürede kök 
büyümesine destek 
olur.





PERLİT

Perlit volkanik faaliyetler 
sonucu oluşan doğal, 
inorganik ve saf bir 

kayaçtır. Doğal yataklardan 
çıkarılan kayaçlar öncelikle 
parçalanarak farklı ebatlara 
ayrılırlar. Oluşan bu tanecikler 
özel olarak tasarlanmış 
fırınlarda 950 C ye kadar ısıtılır.

Isıtma sürecinde perlitin 
yapıtaşında bulunan su 
buharlaşır ve sürecin sonunda 
beyaz, hafif ve gözenekli perlit 
granülleri oluşmuş olur. Perlit 
doğal ve çevre dostu bir üründür. 
Pürüzlü yüzeye sahip olması 
ve katmanlardan oluşan yapısı 
sayesinde bünyesinde oldukça 
fazla hava ihtiva eder ve yüksek 
su emme kapasitesine sahiptir.



Hafiftir

İnorganik ve sterildir.

Tohum, parazit ve zararlı organizma 

yoktur.

Yüksek drenaj kabiliyetine sahiptir.

Yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.

Yüksek havalandırma kapasitesine 

sahiptir.

Buhar ile yıkanabilir.

Doğal PH’a sahiptir.

Boşluklu yapıya sahiptir.

PERLİT ÖZELLİKLERİ

PERLİT UYGULAMA ALANLARI

Perlit kullanımı kolay ve çok amaçla kullanılabilinen bir 
üründür.  Bünyesinde bulundurduğu hava ve su
sayesinde tohum çimlendirme ortamı, fide yetiştirme 
ortamı, genel yetiştirme ve köklendirme ortamı
gibi pek çok zirai yetiştirme ortamında 
havalandırma ve drenaj malzemesi 
olarak kullanılabilmektedir.



TORF
Torf, göl yataklarında değişen su 
seviyesinden kaynaklanan bitkisel 
hareketlerin uzun yıllar devam etmesi 
sonucu oluşan organik bir toprak 
türüdür. 

Torf, organik bir toprak düzenleyicidir. 
Köklerin etrafındaki toprağın hava 
ve nemliliğini düzenleyerek ideal bir 
büyüme ortamı sağlar. 

Torf tek başına yetiştirme ortamı 
olarak kullanılabileceği gibi 
vermikulit,perlit ve pomza gibi diğer 
ürünlerle karıştırılabilir. 



%100 doğal bir maddedir. 

Su tutma kapasitesi yüksektir. 

Havalanma kapasitesi yüksektir. 

Hastalık ve haşere taşımaz. 

Ec ve Ph’sı değişkendir.                    

Her türlü bitki yetiştirmek için 
uygundur.

Hacimsel olarak hafiftir.

Harç yapımı için çok elverişlidir.

Gerekli besin maddeleri ilave 
edilebilir.

TORF ÖZELLİKLERİ

Agrikal Tarım ve 
Sanayi Mineralleri 
Ltd. Şti. Kaynakları 
Finlandiya’da 
bulunan ve yine 
aynı ülkede üretilen 
lider torf markası,

NOVARBO BIOLAN’ 
ın Türkiye’deki 
tek yetkili 
dağıtıcısıdır.



COCOPEAT

Cocopeat hindistancevizi 
kabuğundan elde edilen 
%100 doğal bir liftir. 

Doğal PH 5,5-6 ve doğal EC 
değeri 2,5-3 dür. Hindistancevizi 
kabukları öncelikli olarak 
parçalanır, yıkanır ve birkaç ay 
sıkıştırılarak bekletilir. Bekleme 
sürecinin sonunda tozundan 
arındırmak amacıyla elenir.

Cocopeat bloklar halinde veya 
topraksız tarımda kullanılmak 
üzere yetiştirme torbaları olarak 
tedarik edilmektedir.

Ana kaynakları Hindistan ve 
Srilanka’dır.

Kabuk yaşı eski olmalıdır. 

İstiflenme süresi uzun olmalıdır. 

Toz oranı az olmalıdır.

Lifli yapıda olmalıdır.

Blok başına verim yüksek 

olmalıdır.

EC seviyesi optimum olmaldır.

COCOPEAT ÖZELLİKLERİ





Agrimix, uzun yıllara 
dayanan tecrübemizi 
ve yüksek kaliteli 

ürünlerimizi birleştirerek 
oluşturduğumuz, profesyonel 
ve hobi amaçlı tarım 
uygulamalarına yönelik,  her 
türlü bitki yetiştirme ortamını 
kapsayan markamızdır. 

Standardize edilmiş hazır 
karışımlarımıza ilave olarak 
yetiştirmek istediğiniz 
bitkiye özel olarak karışımlar 
hazırlanabilmektedir.  

Topraksız 
tarımda en 
etkili çözüm 
ortağınız;

AGRIMIX





Yüksek kaliteli tohum çimlendirme 
karışımları  

Çelik köklendirme karışımları 

Saksı toprağı karışımları 

Topraksız tarım uygulamaları için 

hazır karışımlar 

Growbag - yetiştirme torbaları 

İç mekân ve dış mekân peyzaj 
uygulamaları için karışımlar. 

Yeşil çatı (green roof ) uygulamalarına 

yönelik karışımlar. 

Paperpot karışımları 

Yetiştirmek 
istediğiniz bitkiye 
özel olarak
karışımlar 
hazırlıyoruz.

AGRIMIX ÜRÜN GRUPLARI VE 
KULLANIM ALANLARI





Fideyi viyolden daha kolay almayı - 

çıkarmayı sağlar.

Daha başarılı kök oluşumu sağlar.

Kökleri dış fiziksel etkenlerden korur.

Transplant şokuna karşı korur.

Zaman ve maliyet avantajı sağlar.

NEDEN AGRİPOT KULLANMALIYIZ?

AGRİPOT

Agripot ekolojik olarak çözünebilen, özel bir kağıt 
içine vakumlanarak sıkıştırılmış, kullanıma hazır 
bitki yetiştirme ortamıdır.

Agrepot çimlendirme ve fide yetiştiriciliği için uygun 
bir ortamdır.

* Agrikal Tarım tarafından değişik ölçülerde Agripot 
tedarik edilebilir ve üreticinin tercihine göre farklı Agri-
pot karışımları hazırlanabilir.
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VİYOL & İNSERT ÇEŞİTLERİ

Agrikal Tarım ve 
Sanayi Mineralleri Ltd. 

Şti. 

PaperPot kağıdı 
üreticisi Plant Paper 

şirketinin  Türkiye’deki 
tek yetkili 

distribütörüdür.




