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DÝMÝTAR DÝMÝTROV

BÝOHUMUS

SOLUCAN GÜBRESÝ
BÝOHUMUS, Kýrmýzý Kaliforniya solucanlarýnýn (Lumbricus rubellus
ve Eisenia foetida) organik kalýntýlarla beslenmeleri ve tamamen
dýþkýya dönüþmeleriyle elde edilen organik bir materyaldýr. Homojen
ve kokusuzdur, zengin organik maddeleri içerir ve gübre olarak
kullanýlan materyaldýr.
BÝOHUMUS, kuru organik, ufalanan, granüler yapýlý, koyu kahve
renginde bir maddedir. Solucanlar deðiþik ahýr hayvan gübre çeþitleri
ve diðer organik kalýntýlar ile beslenirler. Besinlerin sindirilme
sürecinde, bu ham maddeler kimyasal ve fiziksel olarak elveriþli olan
bir yönde deðiþmektedirler. Son ürün “Biotop” olarak tanýmlanýr,
topraðýn en iyi zenginleþtiricisidir ve bitkilerin geliþmeleri için gerekli
maddeleri saðladýðý yönünden zengin bir gübre özelliði taþýr.
BÝOHUMUS tarým iþlerinin her alanýnda kullanýlýr: sebze üretiminde,
bahçe ve kýr iþlerinde, üzümbaðlatý yetiþtýrmede, meyve
üretiminde, çiçek üretimide v.s.
BÝOHUMUS, biyolojik (organik) tarýmda kullanýmý izinli
materyaldýr.
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Biohumus en verimli organik gübredir, cünki büyük miktarda
yararlý bakterya ve diðer mikroorganizmalar içermektedir, çok
sayýda biyolojik aktif stimülatörler, vitaminler, amino-asitler ve
antibiyotikler ile solucanlarýn besinleri sindirme sürecinde
üretilen hormonlar içermektedir. Bunlar ahýr hayvan gübresinde
bulunan içerik bileþenlerden cok daha fazla miktarda
mevcuttur, yanýsýra bunlarýn yanýnda organik olmayanlar ise söz
konusu dýþýnda kalmaktadýrlar.
Humin asitler Biotor'a özel deðerler katmaktadýrlar.
Humus bitkilere gerekli yönünden zengin bir besin özelliði taþýr ve
sentezlenmiþ tüm organik maddeleri içermektedir. Humus su ve
besin maddelerini taþýyan topraða nüfuz ediþinin kolaylaþtýrýlmasi
ile su miktarý yeterli derecede saðlanmaktadir, suyun topraktan
buharlaþmasýný yavaþlatmakla su tutma kapasitesini
arttýrmaktadýr. Biotor'un parçalarý oval formunda olup,
yapýþmama özelliðine sahip olduklarý için topraðiýn hava
almasýna yardýmcý olurlar. Toprak yapýsýnýn optýmize edilmesiyle
bitkiler daha kýsa sürede ve daha saðlam yapýda geliþirler ve
bitkilerin daha iyi büyümesi saðlanýr.
Biohumus topraktaki nemi muhafaza etmekte ve böylece
topraðýn drenaj özelliðini saðlamaktadýr. Gereksiz kalan su sýzarak
bitkilerin kökleri susuz kalmamaktadýr. Böylece daha ekonomik
sulama saðlanmaktadýr.
Biohumus bakterilerin organik katalist olarak hareket eden enzimleri
oluþturma özelliðini taþir ve toprakta hastalýklarýn üremesine iliþkin
þartlarýn oluþmasýný engellemektedir. Bitkiler soðuk ve kuraklýk gibi
kötü iklim þartlarýnda daha kolay dayanýrlar. Biotor yabani ot
tohumlarý ve bitkilerin büymesi ve geliþmesinini engelleyen
bileþkenler içermemektedir.

BÝOHUMUS ÖZELLÝKLERÝ
Bitkiler üzerinde olumlu tesiri yönünden üç temel etkisi
bulunmaktadýr:
Makro elementler ve mikro elementler besin etkisi;
Mýkroorganizmalarýn toprak üzerinde ýslah edici etkisi;
Humus haline dönüþen organik maddenin biyodüzenleyici etkisi.
BÝOHUMUS bitkilerin geliþmeleri için gerekli maddeleri saðladýðý
16 adet kimyasal elementlerin tamamýný içermektedir:
1.) Nitrojen, Fosfor, Potasyum,
Magnezyum, Kalsiyum ve
diðer yararli elementler
kaynaklarý, zengin
t o p r a k l a r d a
bulunandakilerden çok
daha fazla oranda
bulunmaktadýr. Bu
besin maddeler
toprak tarafýndan daha kolay
absorbe edilmekte olup, azar azar kademeli olarak
cözülmektedirler, Biotor bitkilerin geliþmeleri için gerekli
maddeleri 3-5 yýl süre içinde saðlamaktadýr.

Biohumus bitkilerin büyümesi ve geliþmesini optimize edecek
araç olarak kullanýlmaktadýr. Turba ile karýþtýrýldýðýnda domates,
salatalýk, marul, lahana, sakýz kabaðý gibi çeþitli sebze ürünlerinin
biyokütlesinin çoðalmasýna neden olur. Birçok araþtýrmacýlarýna
göre bu özellik Biotor'un hormonal etkisine baðlanmaktadýr.
Biohumus içeren toprak ile auksin, giberalin ve cito-asýtler iceren
topraklara ekilen bitkiler kýyaslandýðýnda, biyokütlenin geliþmesi
ayný oranda olur. Bitkiler ayný özelliklere sahip ve Biotor'un
bünyesinde içerdiði humin asýtlerin miktarý, giberalinlerin verdiði
etkinin aynýsý saðlamaktadýr.
L.rubellus dýþkýlarý auksinlerin verdiði etkinin aynýsýný içermektedir.
Bu maddelerin menþesi saptanmamýþ fakat muhtemelen deðiþik
virusler tarafýndan üretilmiþ olabilirler.
Biohumus'da humin asitlerin monoküler yapýsý nedeniyle negatif
nötrino ve C ile N elementler zenginliði açýsýndan, bunlarýn topraktaki
kimyasal, biyokimyasal, biyolojik ve fizik süreçleri için elveriþli ortam
saðlanmaktadýr ve böylece toprak özelliklerini iyileþtirmekle
bitkilerin büyümesi ve geliþmesine en uygun þartlar
saðlanmaktadýr.
Atina Toprak Bilim Enstitüsü ve Atina Devlet Üniversitesi nezdinde
Agroekonomik Fakültesi tarafýndan saptananlar:
Biohumus topraða verilen tarým ilaçlarýnýn (pestisidler) detoksike
edilmelerinde en önemli ve temel rol yapan bir detoksike maddesidir.
Uranyum çýkarýlan bögelerde topraklarýn kirlenmiþ olanlarý ve aðýr
metaler içeren toraklarýn detoksike edilmesinde çok etkili biyolojik
detoksike maddesidir.
Kalsiyum-magnezyum humatlarýn ve aluminyum helatlarýn
oluþumunda, Biohumus'daki humin asitler toprak yapýsýný optimize
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BÝOHUMUS M
“BÝOHUMUS M” ilaveten mikroorganizmalarla zenginleþtirilmiþtir ve
toprak içinde fitopatojenlerin geliþmesine mani olmaktadýr.
“BÝOTOR M” Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici, Rhizoctonia solari,
Verticillium dahliae, Pytium debaryanum, Colletotrichum
atramentarium, Pyrenochaeta lycopersici ve diðer fitopatojen
mantarlarýn büyümesini engeller ve onlarý tahrip etmektedir.
Böylece “BÝOHUMUS M” sadece iyi besleme ortamý saðlamaktan
ziyade, topraktaki fitopatojenlere karþi etkili bir ilaçtýr.
Normal Biotor çok sayýda patojen mantarlara ve bunlarla meydana
gelen hastalýklara karþi supresif tesir etmektedir. Ülkemizde ve
yurtdýþýndaki enstitüler tarafýndan tartýþmasýz gerçek olarak
kanýtlanmýþtýr. “BÝOHUMUS M” ve normal Biotor arasýndaki fark,
patojen mantarlara ve hastalýklara karþi supresif tesir gösterilmesindeki
istenilen sonuç, normal Biotor'a göre çok daha az miktarda
“BÝOHUMUS M” ile elde edilmektedir. Dolayýsýyla böylece giderlerin
azaltýlmasýna gidilir. “BÝOHUMUS M” ve normal Biotor arasýndaki
diðer önemli fark, patojen mantarlara karþi supresif tesir etmesi için
mikroorganizma içeriðinin garantilenmesidir. Normal Biotor
kapsamýnda buna garanti verilmemektedir. “BÝOHUMUS M” de
önem taþýyan baþka özelliði de baþlýbaþýna farklý bitki bireylerini
onlara özgün bir þekilde zenginleþtirmesidir. Bunun nedeni ise farklý
bitkilerin farklý patojen mantarlardan kaynaklanan farklý hastalýklar
geçirmeleridir.

BÝOHUMUS VERÝMLÝLÝÐÝ
Filizlenme enerjisinin 4 (dört) misli artmasý ile tohum
filizlenmesinin %40 oranýnda artmasýný saðlar;
Tohumlarýn filizlenme ve büyüme süresini 10-15 gün kadar
azaltmaktadýr;
Meyveler 10-14 gün kadar daha erken olgun hale gelmekle
pazarda daha yüksek fiyata satýlabilme imkanlarý saðlar;
Mahsulde %30-50 oranýnda artiþ gerçekleþtirmektedir;
Aðýz tadý güzel, zengin besin deðerleri ile yüksek vitamin
deðerlerine sahip çevre dostu ekolojik temiz ürünler elde
edilmektedir;
Ahýr hayvan gübrelerinin kullanýmýndaki kaygýlarý, kokusu, büyük
hacim ve yabaný otlarýn yakýlmasý ile ilgili verilen emeði tasarruf
etmektedir.

BÝOHUMUS
Bahar ve sonbaharda
topraðýnKULLANIMI
temel gübrelenme ve sulama
iþlerinde;
Tohum ve filiz üretiminde kullanýlan substrat madde olarak;
Ekim öncesi ve ekim zamanýnda, bitki köklenmesinde; bitki, funda,
fide ve aðaç naklindeki köklenmede;
Bitkinin büyüme sürecinde özellikle filizlenme, çimlenme ve kök
geliþtirmede;
Sera ve saksý üretiminde deðiþik karýþýmlarda v.s.
SEBZELER

DOZ

Domates

100-120 kg/dönüm

Salatalýk

100-120 kg/dönüm

Biber

100-110 kg/dönüm

Soðan

50-60 kg/dönüm

Diðer sebzeler

80-130 kg/dönüm

DÝÐER BÝTKÝLER

DOZ

Çilek

110-130 kg/dönüm

Çiçekler

150-200 kg/dönüm

Patates

90-110 kg/dönüm

Çimen sahalarý

150-200 kg/dönüm

DAYANIKLI BÝTKÝLER

DOZ

Meyve aðaçlarý

1-2 kg/dönüm

Üzüm baðlarý

0,5-1,2 kg/dönüm

Çalýlýk araziler

0,5-1,2 kg/dönüm

Güller

0,5-1,2 kg/dönüm

BÝOHUMUS AGROKÝMYASAL ANALÝZÝ
Reaksiyon (PH)
Nem oraný

6,8-7,4

Azot (N)

%40-50 Fosfor (P)

Organik madde %40-50 Potasyum (K)
%14 kadar Kalsiyum (CA)
Humin asitler
Fulva asitler
Torak oluþumu
mikroorganizma

%1,5-2,5
%2,0-2,6
%1,5-2,5

%4,0-6,0
%7 kadar Magnezyum (MG) %1,0-1,6
2x12¹²

Demir (FE)

%0,5-1,0
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Bul. “Bulgaria” 33, Kardzhali
Tel.: (+359) 888 291 792
Fax: (+359) 361 6 69 65
E-mail: biohumus@abv.bg
URL: http://www.biohumusbg.com

