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Natupol
Bombus Arısı Bu Sıradan Bir Bombus Değil, 

Bu Natupol

Arısız bir dünya düşünülemez

Natupol, Koppert firmasının 26 yıllık birikiminin son teknoloji 
ile birleşmiş halidir. Başta domates olmak üzere, tozlaşma 
ihtiyacı olan birçok sebze ve meyve türünde polinasyon 
(döllenme) için dünya çapında bombus arıları kullanılmaktadır. 
İş gücü maliyetinde ortaya çıkan muazzam tasarruf, meyve 
verim ve kalitesindeki artış, hem örtü altında hem de açık alanda 
mükemmel sonuçlar vermektedir.

Koppert’in Natupol kovanı seralarda başarıyla kullanılırken, 
Natupol Booster ise meyve bahçelerinde en az seralarda olduğu 
kadar başarılı bir iş çıkarmaktadır.

Natupol ile döllenmiş meyveler doğal meyve olup, insan sağlığına 
zararlı her hangi bir kimyasal kullanılmadan üretilmiş ürünlerdir. 
Bu sayede kalıntısız üretim yapılmaktadır.
Natupol Bombus arıları ile doğal polinasyonun avantajları 
aşağıdaki gibidir;

•  İşçilik maliyetlerinde tasarruf 
•  Homojen meyve kalitesi 
•  Verimlilik 
•  Raf ömrünün artması

Koppert, kuruluşundan bu yana ürün 
geliştirme için arge çalışmaları yapmaktadır. 
Natupol kovanları Bombus arılarının daha 
iyi görebilmesi için yeniden dizayn edilerek 
arıların kovanı daha kolay bulması ve daha 
etkin polinasyon yapması sağlanmıştır. Aynı 
zamanda sahada sürekli olarak çiftçilerimize 
teknik destek vererek güvenilir bir ağ 
oluşturmuştur. Bu sayede daha verimli, 
kaliteli ve ekonomik üretimi desteklemiştir.
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Pro Rhyzo–TR 
(Vidi Parva)

Ürününüze KÖKLÜ çözüm

Yüksek performans iyi bir kök 
sistemi ile başlar 

Pro Rhyzo; deniz yosunu ve bazı bitkisel ekstraktlardan elde 
edilmiş, yüksek performanslı bir üründür. Bu içerikle, bitkilerin 
kök gelişimini ve dengeli büyümesini teşvik eden oksin 
öncüllerini barındırır. Bunun sonucu olarak; artan kök yoğunluğu, 
bitkinin sağlıklı büyümesine yardımcı olurken aynı zamanda, 
generatif gelişmeyi de destekleyerek, bitkinin dengeli ve sağlıklı 
büyümesini sağlar.

Pro Rhyzo; fidelik döneminden başlayarak, bitkisel üretimin 
erken döneminde kullanılır. Her şeyin başı sağlıklı bir kök 
gelişimidir. Üretimin tüm aşamalarını etkileyen erken dönem 
uygulamalarında eşsiz bir ürün olan Pro Ryhzo, olumsuz iklim 
ve toprak koşullarında dahi bitkilerin kök gelişimini ve kök 
bölgesinin sağlıklı olmasını sağlar.

Garanti edilen içerik: 

Organik Madde % 12,3 
Suda çözünür potasyum oksit % 4,2 
Alginik asit % 1,5 
EC 15,4 ds/m
PH aralığı 4-6
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Bitkiler
Yapraktan (100 L suya) Damlama (da)

Dikimden Sonra Fide/Fidan dikiminde Dikimden Sonra

Sebzeler
(Domates, biber, 
patlıcan, hıyar, vs.)

100-250 cc

Fideliklerde; 1-2 ml/m2 dozda tohum yataklarına 
uygulanır. Sera veya açık alan uygulamalarında; 
dikimden hemen sonra ilk sulamada ilk uygulama 
önerilir ve 7-10 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.

300 cc

Çilek 200-500 cc

Fideliklerde; 1-2 ml/m2 dozda tohum yataklarına 
uygulanır. Sera veya açık alan uygulamalarında; 
dikimden hemen sonra ilk sulamada ilk uygulama 
önerilir ve 7-10 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.

300 cc

Meyve ağaçları 
(Kiraz, kayısı, 
badem, vs.)

200-500 cc
Fidanların dikileceği dikim çukuruna 1-2 ml/m2 
dozda uygulanır. İlk yaprak görüldükten sonra 10-15 
gün arayla 2 uygulama önerilir.

500 cc

Süs bitkileri 100-500 cc Dikimden hemen sonra ilk sulamada ilk uygulama 
önerilir ve 10-15 gün arayla 2-3 uygulama yapılır. 300 cc

Uygulama Dozları

https://www.koppert.com.tr/prorhyzo-tr/


Pro Vigor–TR 
(Vidi Terrum)

Benimle ÇİÇEKLEN

Çiçek ve meyve kalitesinde 
yeni bir anlayış

ProVigor; deniz yosunu ve bazı bitkisel ekstraktlardan elde 
edilmiştir. Özel üretim teknikleri sayesinde, içeriğindeki bitki 
büyümesini teşvik eden protein, vitamin ve minerallerden 
maksimum etki alınır.
Klorofil üretimini teşvik ederek bitkinin fotosentez kapasitesini 
artırır, enerji üretimini destekleyerek sağlıklı çiçek teşekkülü ve 
yüksek kalitede polen oluşumu sağlar. Aynı zamanda bitkiyi 
çevre şartlarından oluşan strese karşı güçlendirir ve sonuç olarak 
sağlıklı, kaliteli ve homojen meyve oluşumuna yardımcı olur.

• Hücre bölünmesi ve büyümesini düzenleyerek, sağlıklı ve güçlü 
çiçek oluşmasını sağlar.

• Polen kalitesini yükseltir.
• Kör çiçek oluşumunu ve çiçek dökümünü en aza indirger. 
• Meyvede renklenmeyi artırır.
• Brix (kuru madde) değerini artırır.
• Aşırı sıcak, soğuk, kuraklık, tuzluluk gibi abiyotik stres koşullarına 

dayanımını artırır.

Garanti edilen içerik: 

Organik Madde % 11,6 
Suda çözünür potasyum oksit % 3,5 
Alginik asit % 1,1
EC 15 ds/m 
PH aralığı 4-6
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Bitkiler Yapraktan (100 L suya) Damlama (da) Uygulama Zamanı

Sebzeler (Domates, 
biber, patlıcan, 
hıyar, vs.)

100-250 cc 200-500 cc
Şaşırtmadan itibaren 15-20 gün 
ara ile 3-5 uygulama

Çilek 200-500 cc 200-500 cc
Çiçeklenme öncesi ve sonrasında 
15-20 gün ara ile 2-3 uygulama

Meyve ağaçları 
(Kiraz, kayısı, 
badem, vs.)

200-500 cc 200-500 cc

Çiçeklenmenin hemen öncesinde, 
meyve tutumunda ve renklenme 
döneminde olmak üzere en az 3 
uygulama tavsiye edilir.

Süs bitkileri 100-500 cc 200-500 cc
Dikimden itibaren hasat sonuna 
kadar 15-20 gün ara ile 2-3 
tekerrürde uygulanır.

Uygulama Dozları

https://www.koppert.com.tr/provigor-tr/


Pro Gres – TR
(Vidi Fortum)

Güçlü bitki, Kaliteli meyve

Kalite, erkencilik, güç  ve
homojenite

ProGres; içerdiği doğal bileşenler ve deniz yosunu özü sayesinde 
bitkide vejetatif gelişim sağlayarak filizlenmeyi teşvik eder. 
Yaprak sayısının ve genişliğini artırarak fotosentezi hızlandırır. 
ProGres uygulanan bitkiler olumsuz iklim ve toprak koşullarından 
neredeyse etkilenmez ve iri, kaliteli meyve oluşumunu sağlar. Aynı 
zamanda hasat aralıklarını kısaltarak, verim artışı ve kar getirir. 
ProGres bitkinin enerji kaynağıdır ve üretime hız kazandırır.

• Bitkide vejetatif (yeşil aksam) gelişimini teşvik eder.
• Fotosentez kapasitesini artırır.
• Kök bölgesinde biyolojik aktiviteyi artırır.
• Homojen ve kaliteli meyve oluşumu sağlar.

Garanti edilen içerik: 

Organik Madde % 10,8 
Suda çözünür potasyum oksit % 3,8 
Alginik asit % 1 
EC 15,3 ds/m 
PH aralığı 4-6

www.koppert.com.tr

Uygulama Dozları

Bitkiler Yapraktan (100 L suya) Damlama (da) Uygulama Zamanı

Sebzeler (Domates, 
biber, patlıcan, 
hıyar, vs.)

100-250 cc 200-500 cc
Fide dikimini takiben 15-20 gün 
ara ile sezon boyunca uygulanır.

Çilek 200-500 cc 200-500 cc
Fide dikimini takiben 15-20 gün 
ara ile sezon boyunca uygulanır.

Meyve ağaçları 
(Kiraz, kayısı, 
badem, vs.)

200-500 cc 200-500 cc
Çiçek dönemi sonrasında, 15-20 
gün ara ile hasata kadar en az 3 
uygulama tavsiye edilir.

Süs bitkileri 100-500 cc 200-500 cc

Vejetatif büyümenin 
başlangıcından itibaren kadar 15-
20 gün ara ile hasat sonuna kadar 
2-3 uygulama

https://www.koppert.com.tr/progres-tr/


Trianum – P 
(Trichoderma harzianum strain - T22)

KÖKlerinize Mikrobiyal KALKAN

Mikrobiyal Fungisit

Trianum-P; Sebzede toprak kökenli patojenlere (Fusarium spp., 
Pythium spp., Rhizoctionia spp., Phytophthora spp.) karşı bitki 
kök bölgesinde oluşturduğu kalkan ile koruma sağlar. Özellikle 
fideliklerde tohumun sağlıklı çimlenmesini sağlayarak üretime 
temiz bir başlangıç imkanı verir.

Trianum-P; Fungal kök hastalıklarına karşı da kullanılan 
Trichoderma harzianum T22 fideyi/bitkiyi strese sokmadan 
kendi biyolojik yaşamını kök etrafında oluşturarak doğal bir 
kalkan meydana getirir. Kendisi için oluşturduğu biyolojik 
yaşam sayesinde, fungal hastalıklara karşı antagonist bir ortam 
geliştirir. Bu sayede zararlı fungus (hastalık) sporları kökte zarar 
veremezler ve bitkiyi hastalık bulaştıramazlar.

Garanti edilen içerik: 

Trichoderma harzianum T22 (1 Milyar adet fungus)

www.koppert.com.tr

Uygulama Dozları 

Fidelik: 30gr/1000 bitki (üstten) 

Dikim esnasında: 30gr/1000 bitki
(bandırma ya da üstten) + 40gr/da (damlama)

https://www.koppert.com.tr/trianum-p/


Lurem-TR

Thripse karşı ETKİLİ TUZAK

Her yönden thripsi hapseder

Lurem-TR bitkisel üretime zarar veren thrips zararlısına karşı 
geliştirilmiş, yavaş salınım yapabilmesi için delikli ve zarlı bir 
dağıtıcı içerisine emdirilmiş thrips atraktantı (kairomone)’dır. 
Kairomonlar; thripsin hem dişisini hem erkeğini kendine çekerek 
çok etkili bir thrips mücadelesi yapabilmektedir. Ürünle birlikte 
kullanılan mavi yapışkan tuzak ise görsel olarak thripsleri çekerek 
ikinci bir etki sağlamaktadır.

Lurem-TR bir çok thrips türüne etkilidir. Bunların başlıcaları; çiçek 
thripsi (Frankliniella occidentalis), Tütün thripsi (Thrips tabaci), 
Gül thripsi (Thrips fuscipennis)’dir. Lurem-TR’nin içerisindeki 
aromatik koku thrips’in dişi ve erkek erginlerini cezbeder ve 
çeker. Cezbedici kokuya gelen thrips erginleri mavi yapışkan 
tuzağa yapışarak ölürler.

İçerik: 

Kairomon 20 Adet 
Mavi Tuzak (25x40) 2 Paket

www.koppert.com.tr

Uygulama Şekli 

Gözlem amaçlı 4 Adet/da 

Kitlesel amaçlı 7-10 Adet/da

https://www.koppert.com.tr/lurem-tr/


Veni Glow

Bitkinize ilaç gibi gelecek
İLAÇSIZ çözüm

Kolay alınım ile direnç sağlar, 
canlandırır

Veni Glow; Bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı bitki direncini 
artırarak koruma sağlar. Nano teknolojik içeriğiyle bitki tarafından 
rahat alınım ile bitki bünyesinde kullanım imkanı sağlar. Besin 
elementlerinin özellikle kış aylarında bitki tarafından alınımı 
güçleştiğinden bitki zayıf düşerek hastalıklara karşı hassas bir 
döneme girmektedir. Veni Glow diğer besin elementlerinin 
zor alındığı bu dönemde bitki tarafından rahatça alınarak 
hastalıklara karşı koruma sağlar.

Veni Glow; Bitkisel üretimde sağlıklı bitki, verim ve kalitenin 
oluşması için ilk şarttır. Veni Glow üretimin her aşamasında kolay 
uygulanabilir özelliği ve bitki tarafından rahatça alınabilir olması 
ile hastalıklardan en çok korkulan kış aylarında bitkiyi korur. 
Üretimin her aşamasında güvenle kullanılabilir.

Fidelik döneminden başlayarak, bitkisel üretimin erken 
döneminde kullanılabilir.

Garanti edilen içerik: 

9-0-6 NK Çözeltisi

www.koppert.com.tr

Uygulama Dozları 

1. 300 ml / 100 litre su (Üstten sprey)

2. 400 ml/da (damlamadan)

3. 300 ml / 100 litre su (Üstten sprey )

https://www.koppert.com.tr/veni-glow/


Biyolojik 
Mücadele

Geleceğimizin Güvencesi 
Biyolojik Mücadele
Biyolojik Mücadele; bitkideki zararlıları kontrol altına almak, aşırı çoğalmasını 
önlemek veya sayılarını zararlı olma seviyesinin altına düşürmek amacıyla 
bu zararlıların doğal düşmanlarının kullanılması yöntemidir.

Biyolojik Mücadelede Yararlanılan Canlılar Nelerdir?

Parazitoitler (Asalak böcekler): Bu tür canlılar genellikle çok küçük, 
hatta çoğu zaman gözle görülemeyecek kadar ufak olan canlılardır ki 
bunlar; konukçusunun (zararlı böceğin) embriyosu içerisinde gelişerek 
konukçusunun ölümüne yol açar. Parazitoit (asalak böcek) ergin dişiler; 
yumurtalarını zararlı böceğin yumurtası veya larvası içerisine bırakarak 
kendi neslinin devamına, zararlı böceğin ölümüne yol açar.
Predatörler (Avcı Böcekler): Bu yararlı böcekler, zararlı böcekleri genellikle 
larva, ergin veya her iki dönemde de öldürüp yok etmek suretiyle yararlı 
olmaktadır. Predatörler, zararlı böceği doğrudan doğruya yiyerek veya 
hortumunu sokup öz suyunu emerek ölümüne yol açarlar.
Patojenler (Hastalık etmenleri): Bunlarda çeşitli canlılara karşı kullanılan 
veya doğada enfeksiyon sonucu zararlıların ölümüne yol açan bakteriler, 
funguslar (mantarlar) ve virüs gibi mikro organizmalardır.
Parazit Nematodlar: Bunlar da çeşitli zararlıların iç organları içerisinde 
gelişim göstererek ölümlerine yol açan mikroskobik canlılardır.

Doğal Dengeyi Bozmadan, Çevreyi Kirletmeden; “nesilden nesile sağlık” 

Biyolojik Mücadelenin Avantajları Nelerdir?

1. Bir ilacın ortalama etki süresi 15 gündür ve bu etki azalarak devam eder. 
Biyolojik mücadele ise devamlı ve aynı oranda bir etki söz konusudur. 

2. İlaçlar sadece hedef alınan canlıya değil, diğer canlılara da etki ederler. 
Biyolojik mücadelede sadece hedef alınan canlı etkilenir. 

3. Kullanılan ilaçlar; et, süt gibi hayvansal ürünler ile yer altı yoluyla 
içtiğimiz sulara kadar kalıntı bırakarak, insan ve çevre sağlığını olumsuz 
etkilemektedir. Biyolojik mücadelede böyle bir durum söz konusu 
değildir. 

4. Hastalık ve zararlılar, zamanla ilaçlara karşı dayanıklılık (bağışıklık) 
kazanırlar ve ilaçlar etkisiz hale gelir. Zararlı böceklerin faydalı 
böceklere karşı bağışıklık mekanizması gelişmez. 

5. Sistemde ağır kimyasal ilaç kullanılmadığından, doğada kendiliğinden 
hazır halde bulunan faydalı böceklerden de yararlanılması 
sağlanmaktadır.

www.koppert.com.tr

Ticari Adı Bilimsel Adı Grubu Etkili Olduğu Zararlı

Nesibug Nesidiocoris tenuis Predatör B. Sinek ve Domates Güvesi

Mirical Macrolophus pygmaeus Predatör B. Sinek ve Domates Güvesi

Ercal Eretmocerus eremicus Parazitoit Beyaz Sinek

En-Strip Encarsia formosa Parazitoit Beyaz Sinek

Miglyphus Diglyphus isaea Parazitoit Yaprak Galeri Sineği

Swirskii-Mite Amblyseius swirskii Predatör Beyaz Sinek

Thripor Orius laevigatus Predatör Trips

Aphipar Aphidius colemani Parazitoit Yaprak Biti

Ervipar Aphidius ervi Parazitoit Yaprak Biti

Spidex Phytoseiulus persimilis Predatör Kırmızı Örümcek

Spical Neoseiulus californicus Predatör Kırmızı Örümcek

Tripex Amblyseius cucumeris Predatör Beyaz Sinek

Citripar  Anagyrus pseudococci Parazitoit Turunçgil Unlu Biti

Aphytis Aphytis melinus Parazitoit Kırmızı Kabuklu Bit

https://www.koppert.com.tr/zararli-kontrol-ueruenleri/


Capsanem Fidan Dip Kurdu Çim Kurtlarına 
Karşı SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİLİ 
Biyolojik Çözüm

CAPSANEM; İçerdiği Steinernema carpocapse entomopatojen 
nematod ile fidan dip kurtlarının ve çim kurtlarının özellikle 
larva dönemlerine etkili biyolojik çözümü ihtiva eder. Uygulama 
sonrası hızlı bir şekilde toprağa karışarak harekete geçen bu 
faydalı nematodlar konukçusunun bünyesinde hızla çoğalarak 
onu içeriden öldürürler. Konukçu bünyesinde sayısı giderek 
artan bu entomopatojenler zararlının ölümünden sonra yeni 
konukçuyu enfekte etmek için toprak içinde hareketlerine 
devam ederler. Uzun süreli etkisiyle bitkiyi uzun vadede korur 
zarar görmesini engeller.

CAPSANEM; Fidanlıklarda daha büyük sorunlara neden 
olabilen dip kurtlarına karşı kök gelişimini yavaşlatmadan 
biyolojik çözüm sunar. Larva mücadelesiyle Capnodis spp. 
zararlısının ergin döneme geçmesinin engeller. Bu sayede 
toprak üstü zararlanmalar minimuma indirgenir. Kapama meyve 
bahçelerinde ağaçların uzun vadede kökleri koruyarak verim 
kaybını engellemede yardımcı olur.

Çim alanlarında görülen çim kurtlarına karşı kolay uygulanabilirliği 
ile çimlerin zarar görmesinin önüne geçer. Sürekli nemli olan çim 
alanlarında faydalı nematodun çoğalması ve zararlıyı enfekte 
etme kabiliyeti artar.

Garanti edilen içerik 

Steinernema carpocapse (2x250 milyon nematod)

Köklerinizi kurtlardan korur 

www.koppert.com.tr

Uygulama Dozları 

Fidan Dip Kurdu:
1 milyon adet nematod/ağaç

Palmiye Kırmızı Böceği:
100 milyon adet nematod/100 L su 

Çim Kurtları:
500.000 adet nematod/m2

1. Faydalı nematodlar 
buldukları larvalara 
doğal açıklıklarından 
girer.

2. Faydalı nematod larva 
içine girdikten sonra bir 

bakteri salgılar ve bu 
larvayı öldürür.

3. Faydalı 
nematod 
bu ölü larva 
içinde büyür 
ve yetişkin 
hale gelir. 

4. Yetişkin 
nematod larva 
içinde 2-3 döl 

oluşturur.
5.Nematodlar 
larvayı tüketene 
kadar burada 
çoğalırlar.

6. Larva 
tamamen 
kuruduğunda 
binlerce 
faydalı 
nematod yeni
larva aramak 
için toprağa 
dağılırlar. 

ENTOMOPATOJENİK
NEMATODLAR

TOPRAKTA LARVALARA
NASIL ETKİLİ OLUR?

https://www.koppert.com.tr/capsanem/


Scia Rid

Mantarda SİNEK Probleminize 
Kalıntısız RUHSATLI Çözüm

Mantarınızı Doğal Üretin

Scia Rid; İçerdiği Steinernema feltiae entomopatojen nematod 
ile Mantar üretiminde ana zararlı konumunda olan Mantar 
Sineğine karşı ruhsatlı çözüm sunar. Örtü toprağına yapılan 
kolay uygulama ile zararlının özellikle larva dönemini öldürerek 
mantara zarar vermesini engeller. İçerdiği entomopatojen 
nematodlar örtü toprağındaki mantar sineği larvalarını enfekte 
ederek öldürür. Sayısı hızla artan bu faydalı nematodlar yeni 
konukçusu olan diğer larvalara doğru yönelir ve mücadelede 
sürdürülebilirlik sağlar.

Scia Rid; Hasat süresinin ‘’0’’ olmasıyla mantarınızı kalıntı sorunu 
yaşamadan doğal yollarla üretmenize yardımcı olur. Scia Rid, 
uygulama ile aynı gün hasat yapmanıza olanak sağlar. Biyolojik 
bir çözüm olması ve kalıntı bırakmamasıyla tüketiciye güvenli 
gıda imkanı sağlar.

Garanti edilen içerik: 

Steinernema feltiae (2 x 250 milyon adet faydalı nematod)
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Uygulama Dozları 

2 milyon adet nematod / m2

https://www.koppert.com.tr/scia-rid/


Vici Active

Verim ve Kalitenizi Artırın

Vici Active; bitkinin kök bölgesinde oluşturduğu özel bir tabakayla 
toprakta bitki tarafından çözülmesi güç olan fosfatı çözerek 
bitkinin alabileceği forma dönüştürür. Güçlü bitki yetiştirilmesine 
yardımcı olur. Ortamdaki antagonist etki mekanizmasıyla 
hastalıklara karşı bitkiye direnç kazandırır. Bitki gelişiminde bu 
mikroorganizma ürünün verimini artırmada önemli bir rol oynar.

Garanti edilen içerik: 

Bacillus amyloliquefaciens  > 1.109 kob/ml (W/W)

Faydalı Bakteri ile MİKROBİYAL 
Besleme

Vici Active; İçerdiği Bacillus amyloliquefaciens faydalı bakteri türü 
ile bitkilere, fide döneminden başlayan ve daha verimli üretim 
imkânı sağlayan bir güç verir. Sıvı formülasyonda olan bu ürün 
içerdiği özel bakteri türü sayesinde bitki gelişimini verimle doğru 
orantılı olarak artırır. 

Bacillus amyloliquefaciens
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Bitkiler

Uygulama Dozları

Uygulama Zamanı
Yaprak 

uygulamaları
Damlama 

Uygulaması

Sebzeler 
(Domates, Biber, 
Patlıcan, Hıyar, 
Kabak, vb.)

100-200 ml/ 100L su 150-300 ml / da 3 Haftada bir uygulama 

Çilek 100-200 ml/ 100L su 150-300 ml / da 3 Haftada bir uygulama

Bağ, Kivi 100-200 ml/ 100L su 150-300 ml / da 3 Haftada bir uygulama

Gül ve Süs Bitkileri 100-200 ml/ 100L su 150-300 ml / da 3 Haftada bir uygulama

https://www.koppert.com.tr/mikrobiyal-guebreler/


Panoramix Yenilikçi, mikrobiyal tohum 
kaplama

Panoramix, içeriğindeki mikrobiyal bileşenlerle eşsiz bir tohum 
kaplama ürünüdür. Panoramix çok yönlü özelliklere sahip olup, bitki 
büyümesini destekleyen bir dizi mikroorganizmadan oluşur. 

Bu mikroorganizmalar; Trichoderma spp, Bacillus subtilis, Bacillus 
megaterium ve Mychorrhiza’dır.

Mychorrhiza: 
Su ve besin maddelerinin bitki tarafından daha iyi emilmesini sağlar. 
Kuraklık gibi stres koşullarında bitkinin direncini arttırır.

Trichoderma spp:
Kök bölgesinde koloni oluşturan faydalı bir mantardır ve hastalıklara 
neden olan zararlı mantarların kök bölgesine yerleşmesini engeller. 
Bitkilerin besin absorbsiyonunu arttırır (azot, fosfor, demir ve 
mangan gibi). Sağlıklı ve güçlü kök gelişimini destekler.

Bacillus subtilis: 
Kök gelişimini destekler ve patojenlere karşı koruma sağlar. Köklerde 
bir tür film tabakası oluşturarak; kötü hava koşullarına, özellikle 
kuraklığa karşı bitkinin direncini artırır.

Bacillus megaterium: 
Kök büyümesini uyarır ve kök gelişimini teşvik eder, Bu sayede daha 
fazla saçak kök ve uzun kök tüyleri oluşur. Bitkilerin su ve besin 
maddeleri absorpsiyon kabiliyetini arttırır. Bitkinin büyüme hızını 
arttırır. Topraktaki bağlı fosfor formlarını çözerek, bitki tarafından 
alınabilir hale getirir ve fosfor alınımını kolaylaştırır. Uygulanması 
gereken fosfor gübresi miktarını azaltır.

https://www.koppert.com.tr/panoramix-plus/
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