
®Xurian , rizobakteri Pseudomonas putida I-4613 
içeren ıslanabilir toz formülasyonunda (WP) bir 
bitki gelişim düzenliyicisidir (PGPR). Bitki 
büyümesini destekleyen rhizobakteriler bitkilerde 
gelişimi güçlendirerek bitkinin hastalık ve 
zararlılara bununla birlikte aşırı stres koşullarına 
(çok sıcak, çok soğuk, aşırı tuzluluk vb.) 
dayanıklılığını artırır. Böylelikle hem verim 
kalitesi hem de miktarı artar. 

®Xurian  muamele edilmiş bitkide IAA, Ciberellin, 
Cytoksin vb., hormonların üretiminde artış görülür 

®bu nedenle bitki gelişimi daha iyi olur. Xurian  
uygulanan ürünlerde bitkide Fosfor türevlerinin 
üretimi artacağından bitkide Fosforu dengeler. 

Bitkinin abiyotik koşullara toleransının artması 
Pseudomonas putida I-4613 izolatı bitki 
tarafından üretilen bitki gelişim hormonlarının 
daha fazla sentezlenmesi sayesinde olur. Indol 
Asetik Asit'in (IAA) üretimi bu ırkın belirleyici 

®özelliklerinden biridir. Bu nedenle Xurian  
uygulanmış bitkilerde kök ve vejetasyon organları 

®daha iyi gelişir. Ayrıca Xurian  fosforun 
çözünülebilirliğini artırdığı için bitki fosforu daha 
kolay alır.

®Xurian  çok geniş sayıda ve çok farklı çeşitte 
meyve, bağ ve sebzelerde kullanılabilir. Kullanım 
şekli bitki çeşitlerine göre değişmekle birlikte 
sebzelerde dikim zamanı damlama sulama 
şeklinde yapılır. 

Temiz, 
Sağlıklı 

Başlangıç
®Xurian 'nın Özellikleri ve Faydaları 

®
• Xurian , içeriğinde rizobakteri Pseudomonas putida I-4613 

 izolatının bulunduğu bir bitki gelişim düzenleyicisidir.

• Bitkinin kök ve yeşil aksamının büyümesine yardımcı olur ve 

 daha sağlıklı bir gelişim sağlar. 

• Bitki hormonlarının üretimi destekler (IAA, gibberellinler, 

 sitokininler). 
®•  Xurian  bitkide siderophore'u sentezler, bu şekilde bitkinin 

 topraktaki demir (Fe) alımının mümkün  olmadığı ortamlarda 

 demirin bitki tarafından alımını kolaylaştırır. 
®•  Xurian  topraktaki organik maddenin artmasını sağlar.

•  Karboksilik asitler deaminaz üretimini artırır (ACC Deaminaz), 

    böylelikle bitki daha sağlıklı olur.

•  Bitki besin elemetlerinin topraktan alımını kolaylaştırır. (Zn, P).

•  Toprak yapısını iyileştirir ve toprağın daha iyi su tutumu sağlar.

•  Topraktaki humuslaşmayı artırır.

•  Topraktaki fosfor çözünürlüğünü artırır ve bitki tarafından daha 

 kolay alınmasını sağlar.

•  Abiyotik stres toleransını artırır, bu şekilde bitkinin 

    büyümesini teşvik eder.

•  Bitkinin yeşil kalma süresini artırır.
®

•  Xurian  sağlıklı bir üretim başlangıcı için mükemmel bir üründür.

XURIAN                      
®



* Lütfen önerilen zamanlarda uygulayın.XURIAN                      
®

Teknik ve Satış Talepleri

Prochemica Ltd. ürünleri hakkında, yerel 
tedarikçi detayları da dahil olmak üzere 
herhangi bir sorununuz olursa, lütfen bizimle 
iletişime geçin. Broşür ve raporlara tam 
erişim sağlayabilirsiniz. Son güncellemeleri
ileti adresinizi kaydetmeniz durumunda 
alabilirsiniz.

© 2020 Prochemica Ltd. tüm haklar ı  sakl ıdır. 
Prochemica Ltd. logosu ve tüm ticari markaları, hizmet 
markaları, logoları, işletme adları ve ticari adları, 
Prochemica Ltd. ve / veya bağlı kuruluşlarının veya 
lisans sahiplerinin Türkiye ve / veya diğer ülkelerdeki  
3. taraf şirket tedarikçilerinin markasıdır.
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Mimarsinan Mh. Mimarsinan Cd. 

No:8/1 D:6 Çekmeköy, İstanbul, 

Türkiye. 

PO: 34782
150 gr/Da

/ 100 Litre su

Bitki Adı Uygulama Dozu

Arpa, Ayçiçeği, Bezelye, Biber, Çavdar, Çilek, Domates, Enginar, 

Fasulye, Havuç, Ispanak, Kabak, Kanola, Karpuz, Kavun, Kereviz, 

Lahana, Marul, Maydanoz, Mercimek, Mısır, Nohut, Patates, 

Patlıcan, Pırasa, Çeltik, Hıyar, Sarımsak, Soğan, Soya, 

Şeker Pancarı, Tütün, Yulaf, 
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®Xurian , rizobakteri Pseudomonas putida I-4613 
içeren ıslanabilir toz formülasyonunda (WP) bir 
bitki gelişim düzenliyicisidir (PGPR). Bitki 
büyümesini destekleyen rhizobakteriler bitkilerde 
gelişimi güçlendirerek bitkinin hastalık ve 
zararlılara bununla birlikte aşırı stres koşullarına 
(çok sıcak, çok soğuk, aşırı tuzluluk vb.) 
dayanıklılığını artırır. Böylelikle hem verim 
kalitesi hem de miktarı artar. 

®Xurian  muamele edilmiş bitkide IAA, Ciberellin, 
Cytoksin vb., hormonların üretiminde artış görülür 

®bu nedenle bitki gelişimi daha iyi olur. Xurian  
uygulanan ürünlerde bitkide Fosfor türevlerinin 
üretimi artacağından bitkide Fosforu dengeler. 

Bitkinin abiyotik koşullara toleransının artması 
Pseudomonas putida I-4613 izolatı bitki 
tarafından üretilen bitki gelişim hormonlarının 
daha fazla sentezlenmesi sayesinde olur. Indol 
Asetik Asit'in (IAA) üretimi bu ırkın belirleyici 
özelliklerinden biridir. Bu nedenle Xurian® 
uygulanmış bitkilerde kök ve vejetasyon organları 

®daha iyi gelişir. Ayrıca Xurian  fosforun 
çözünülebilirliğini artırdığı için bitki fosforu daha 
kolay alır.

®Xurian  çok geniş sayıda ve çok farklı çeşitte 
meyve, bağ ve sebzelerde kullanılabilir. Kullanım 
şekli bitki çeşitlerine göre değişmekle birlikte 
meyvelerde hasat sonrası, bağlarda budama 
sonrası damlama sulama şeklindedir.

Güçlü Bitki

Yüksek Verim Xurian'nın Özellikleri ve Faydaları 
®

• Xurian , içeriğinde rizobakteri Pseudomonas putida I-4613 

 izolatının bulunduğu bir bitki gelişim düzenleyicisidir.

• Bitkinin kök ve yeşil aksamının büyümesine yardımcı olur ve 

 daha sağlıklı bir gelişim sağlar. 

• Bitki hormonlarının üretimi destekler (IAA, gibberellinler, 

 sitokininler). 
®•  Xurian  bitkide siderophore'u sentezler, bu şekilde bitkinin 

 topraktaki demir (Fe) alımının mümkün  olmadığı ortamlarda 

 demirin bitki tarafından alımını kolaylaştırır. 
®

•  Xurian  topraktaki organik maddenin artmasını sağlar.

•  Karboksilik asitler deaminaz üretimini artırır (ACC Deaminaz), 

    böylelikle bitki daha sağlıklı olur.

•  Bitki besin elemetlerinin topraktan alımını kolaylaştırır. (Zn, P).

•  Toprak yapısını iyileştirir ve toprağın daha iyi su tutumu sağlar.

•  Topraktaki humuslaşmayı artırır.

•  Topraktaki fosfor çözünürlüğünü artırır ve bitki tarafından daha 

 kolay alınmasını sağlar.

•  Abiyotik stres toleransını artırır, bu şekilde bitkinin 

    büyümesini teşvik eder.

•  Bitkinin yeşil kalma süresini artırır.
®•  Xurian  sağlıklı bir üretim başlangıcı için mükemmel bir üründür.

XURIAN                      
®



* Lütfen önerilen zamanlarda uygulayın.

Teknik ve Satış Talepleri

Prochemica Ltd. ürünleri hakkında, yerel 
tedarikçi detayları da dahil olmak üzere 
herhangi bir sorununuz olursa, lütfen bizimle 
iletişime geçin. Broşür ve raporlara tam 
erişim sağlayabilirsiniz. Son güncellemeleri
ileti adresinizi kaydetmeniz durumunda 
alabilirsiniz.

© 2020 Prochemica Ltd. tüm haklar ı  sakl ıdır. 
Prochemica Ltd. logosu ve tüm ticari markaları, hizmet 
markaları, logoları, işletme adları ve ticari adları, 
Prochemica Ltd. ve / veya bağlı kuruluşlarının veya 
lisans sahiplerinin Türkiye ve / veya diğer ülkelerdeki  
3. taraf şirket tedarikçilerinin markasıdır.

Sosyal Medya

+90 216 640 5 511

+90 216 640 5 512

info@prochemica.com

Mimarsinan Mh. Mimarsinan Cd. 

No:8/1 D:6 Çekmeköy, İstanbul, 

Türkiye. 

PO: 34782150 gr

/ 100 Litre su

Bitki Adı Uygulama Dozu

Ayva, Badem, Bağ, Ceviz, Elma, Erik, Fındık, Antep Fıstığı, Greyfurt,  

Kayısı, Kestane, Kiraz, Kivi, Limon, Mandalina, Muz, Nar, Nektarin,

Portakal, Şeftali, Zeytin.

Bağda Budama
Sonrası

Meyvede
Hasat Sonrası

XURIAN                      
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