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Amacımız, OxoChem markası altında geniş bir ürün yelpazesi ile yüksek kaliteli 
ürünleri zamanında ve optimum fiyatlarla tedarik etmektir.

OxoChem, yenilikçi silikon ürünlerini endüstri geri bildirimlerine ve pazar 
ihtiyaçlarına göre geliştirir ve optimize eder. 

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.

Müşterilerimiz için Tam Teknik Destek Sağlıyoruz
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Biz OxoChem’ de;

Tüm seviyelerdeki davranışların ve kararların, OxoChem’ in 
temel değerleri ve iş ilkeleriyle tamamen aynı doğrultuda 

olduğu bir kültürü güçlü tutmak için çalışıyoruz.

Gelişmek için çaba sarf ediyor, yeniliği destekliyor ve 
tutkuyla çalışıyoruz. Teknik altyapımızla değer yaratıyor ve 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak portföylerine en 

uygun ürünleri almasını sağlıyoruz.

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.

Müşterilerimiz için Güven Aşılıyor ve Sürdürüyoruz
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Ticaretteki güvenilirliğimizi, Dünya çapında eşsiz tedarikçi 
erişimimizle birleştirerek değer yaratıyor ve fırsatları 
yakalıyoruz. Avantajlı fiyatlar ve esneklikle her zaman 

tedarikçiden öte çözüm ortağınız olmaya gayret ediyoruz

Amacımız en esnek, en çok değer katan ve en yaratıcı 
çözümler sunan paydaşınız olmak.

Biz Kaybolan Değerlerimizi Yeniden Tanımlayan Öncüleriz

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.
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OxoChem Ürün Tanıtımı
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OxoChem, geniş bir yelpazede yer alan ürünlerini farklı sektörlerdeki müşterilere 
sunmaktadır. Çevreye ve sağlığınıza duyarlı olan ürünlerimiz, tekstil & 

nonwoven, inşaat, tarım, poliüretan, gıda işleme, boya & kaplama, oto & 
ayakkabı bakım, elastomer, metal işleme yağları, kağıt hamuru & 

kağıt, deterjan ve kauçuk sektörleri gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.

OxoChem Ürün Tanıtımı

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.
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Ayrıca silikon bazlı köpük gidericiler, kalıp ayırıcılar, tekstil yumuşatıcıları, organik 
silikon, bağlayıcı ve karışım ajanı, polimer dispersiyon ajanları, su iticiler, makro 
silikon emülsiyonlar, su şartlandırma kimyasalları ve diğer katkı maddelerinin 

geliştirilmesi ve üretimi konusunda onlarca yıllık tecrübeye sahiptir.

OxoChem Ürün Tanıtımı

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.



the only truth that brings the present into the future

Danışmanlık Hizmetimiz
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OxoChem, dünya çapındaki müşterilere danışmanlık hizmetleri sunan gelişmiş 
bir şirkettir.

Danışmanlık Hizmetimiz

Piyasa güçleri, değişen rekabet ortamı ve müşteri ihtiyaçları konusunda derin bir 
bilgi birikimi ile OxoChem, müşterilerin büyümesine ve başarıyla yatırım 

yapmasına yardımcı olur. Dünyanın önde gelen kimya şirketleri OxoChem’ in 
endüstri uzmanlığının derinliğinden ve genişliğinden yararlanmaktadır.

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.
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Danışmanlık Hizmetimiz

– Özel Kimyasallar

– Polyester Polyol Üretimi

– Tarım Kimyasalları

– Kalıp Ayırıcılar

– Makro, Mikro ve Hidrofil 

Silikonlar

– Tekstil Kimyasalları

– Su İticiler

– Oto Bakım Kimyasalları

– Hijyen Kimyasalları

– Temel ve Ara Kimyasallar

Kimya endüstrisinin tüm bölümlerinde 10 yılı aşkın bir deneyime sahibiz. 
Bunların arasında;

Kimya sektörünü sürdürülebilir iş değeri yaratarak daha iyi bir hale getiriyoruz. 
Dünyanın liderliğini sürdürmeye kararlıyız. 

✓ Ek bilgi için lütfen info@oxochem.com adresinden bizimle iletişime geçin.

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.

mailto:info@oxochem.com
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Silikon & Karbon Kimyasının Her Yönü
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Uygulamaya/ Pazara Yönelik Ürün Listesi
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OxoChem® OrgaSil 238 & OxoChem® Micro NXZ
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- Sulama suyunun, yüzey gerilimini düşürerek ve toprak tarafından hızlı 
emilimini sağlayarak buharlaşma kaybını önlemek. 

- Sulama suyunu; ıslatma etkisi ile bitki köküne ulaştırmak ve kapilarite
etkisi ile dağılmasını önlemek. 

- İnfiltrasyon hızını etkileyen adezyon tutunma gücünü azaltarak 
kılcallardan geçişini sağlamak ve hava ile suyun yer değişimini gerçekleştirmek.

- Suda bulunan ve bitkilerin gelişimi için önem arz eden mineralleri mikro 
besin olarak köke ulaştırmak. 

- Ekonomik olmak ve üretim verimliliği ile maliyette çiftçiye kazanç 
sağlamaktır.

İstenen Özellikler
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Bu değer, sulamada ıslatılacak toprak derinliğini oluşturur ve bitkinin cins 
ve çeşidine göre genellikle 30 - 180 cm arasında değişir.

Etkili Kök Derinliği: Bitkilerin normal gelişmeleri için ihtiyaç duydukları 
su ve besin elementlerinin yaklaşık % 80’ inin alındığı kök derinliğine "Etkili Kök 
Derinliği" denir.

Toprak ve Su

Bitki kök bölgesi
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NATURAL SS 

- Doğadaki bitkiler büyümeleri ve gelişmeleri için ihtiyaç duydukları suyu ve 
besinleri kökleri vasıtasıyla topraktan alırlar. Bitkilerin ihtiyacı olan besinlerin kök 
bölgesinde suda erimiş olarak bulunması gerekir. 

- Kök bölgesinde suda erimiş besinlerin topraktan bitki bünyesine taşınması, 
bitki köklerindeki organik maddelerin havanın oksijeni ile yanması sonucu elde edilen 
enerji ile sağlanır. 

- Görüldüğü gibi su ve hava bitkinin hayatı için önemli iki  faktördür.
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NATURAL SS Toprağın Fiziksel Özellikleri

Toprak dört temel yapı maddesinden oluşur. Bunlar: 

✓ Mineraller
✓ Organik maddeler 
✓ Toprak suyu 
✓ Toprak havası 

Mineraller ve organik maddeler toprağın katı kısmını, toprak suyu sıvı 
kısmını, hava ise boşluk kısmını oluşturur.

Toprak İçindeki Boşluklar

✓ Gözle görülen büyük boşluklar
✓ Gözle görülmeyen kılcal (kapiler) 

boşluklardır. 

Toprağın Su Alma Hızı

✓ Toprak bünyesindeki nem miktarı
✓ Bitki örtüsü  
✓ Arazi eğimi ne bağlıdır. 
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Kapilarite Nedir?

Suyun yüzey gerilimi tarımda neden önemlidir ?

✓ Yağış veya sulamadan sonra toprak doygun hale 
gelerek bütün boşlukları su ile dolar. 

✓ Bir müddet sonra bu boşluklardaki su derinlere 
süzülür ve yerine hava girer. 

✓ Boşluklardaki su ise kapiler kuvvetler tarafından 
tutulur. 

✓ Bitki kapiler boşluklardaki suyu kullanır.

Sulama ile varılmak istenen nokta kapiler boşlukların su 
ile dolmasını sağlamaktır.
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OxoChem® OrgaSil 238

* OxoChem is trademark of OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti
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NATURAL SS 

SU DAMLASI ISLATMA ALANI OxoChem® OrgaSil 238 İLE SU DAMLASI ISLATMA ALANI

NEDEN !!  OxoChem® OrgaSil 238

OxoChem® OrgaSil 238; 

✓ Suyun kapilaritesini düşürür.
✓ NANO TEKNOLOJİK BİR ÜRÜNDÜR.
✓ 1 su damlacığı 1 birim alanı ıslatırken, 

OxoChem® OrgaSil 238 ile bu 16 birim olur.
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Damla sulamada, bitkinin etrafında genişçe bir alanda su birikimi ve 
ıslanma görülmektedir. 

OxoChem® OrgaSil 238 ile yapılacak sulamalarda %15 - 30 su tasarrufu 
sağlanır.

NASIL!! 

Bu suyun bir kısmı buharlaşacak, bir kısmı ise bitkinin kök yapısına 
ulaşmadan sadece toprak tarafından emilerek boşa harcanacaktır.
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Damla ve yağmurlama sulamada, suyun toprak yüzeyinde kalması ve 
geniş alana yayılması suyun buharlaşarak kaybına neden olur. 

NASIL !!

OxoChem® OrgaSil 238, suyun kapilaritesini düşürerek suyun çok hızlı bir 
şekilde toprak tarafından emilimini sağlar ve suyun buharlaşarak kaybını ÖNLER.

OxoChem® OrgaSil 238 
NANO Teknolojik bir 

üründür
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Sulama yapılan ağacın etrafında 
genişçe bir alan da ıslanma 

görülmektedir.

Sulama yapılan bitki toprağında suyun emilimi 
yavaş olduğundan buharlaşan suyun 

yapısındaki tuzlar toprak yüzeyinde birikmiş.

Sulama suyunun toprak yüzeyinde kalması ve buharlaşması sonucu 
toprak yüzeyinde, sudan gelen tuzlardan oluşan ve toprağın hava ile temasını 
kesen tuzlanma görülür. 

OxoChem® OrgaSil 238’ li sulamada suyun çok hızlı bir şekilde toprak 
tarafından emilimi sağladığından bu olumsuz etki gözlenmez.
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OxoChem® OrgaSil 238 farklı özelliklerdeki toprak yapısında, 
toprağın su alma hızını arttıran ve bitkiyi su ile buluşturan NANO teknolojik bir 
üründür ve bu özelliğinden dolayı her çeşit toprağın yapısına uygundur.

*** Suyun buharlaşarak kaybına engel olan, sulama 
suyunu bitki köküne ulaştıran ve bunu yaparken 

suyun kapileritesini azaltan ‘’ NANO teknolojik 
bir ürün OxoChem® OrgaSil 238’’ ile

✓ daha az SU...!
✓ daha yüksek VERİM...!
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OxoChem® OrgaSil 238
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- Su moleküllerinde pozitif ve negatif yükler arasındaki bağların ömrü 
saniyenin trilyonda biri kadardır. Komşu moleküller arasında sürekli yeni bağ 
kurulur ve bu da su bileşiğini bir arada tutar. Bunun sonucunda yüzey gerilimi 
oluşturan kuvvetler doğar.

- Yüzey gerilimi, sıvı yüzeylerinin dış kuvvetlere direnebilme özelliğidir. 
20°C sıcaklıktaki suyun yüzey gerilimi 73 mN/m (metrede mili-Newton)'dur.

- Yüzey gerilimi büyük olan sıvılar küresel formlarını korumaya çalışırlar. 
Küçük ve büyük değme açısı oluştururlar. 

- Yüzey gerilimi azaldığında ise; sıvı daha iyi yayılmakta, değme çapı 
büyümekte, değme açısı küçültmektedir.

OxoChem® OrgaSil 238
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OxoChem® 
OrgaSil 238

OxoChem® OrgaSil 238 ile amaç 20°C sıcaklıktaki suyun yüzey gerilimini 20 - 21 
mN/m düşürmektir.
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OxoChem® Micro NXZ

* OxoChem is trademark of OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti
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Sulamada topraktaki tuzluluk sulama suyundaki Ca, Mg, Fe gibi metal 
tuzlarının Cl, SO4 ve HCO3 iyonları ile yaptığı bileşiklerin toprak yüzeyinde 
birikmesi ile oluşur.

Toprağın su geçirgenliğini ve bitkinin köklerinin hava ile temasını azaltır.

OxoChem® Micro NXZ şelatlama ürünüdür. Yüksek şelatlama gücü ile 
sulama suyunun yapısında bulunan iyonları şelatlayarak mikro besin haline 
dönüştürür.

SO4

OxoChem® Micro NXZ
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KALSİYUM           Ca2+

MAGNEZYUM     Mg2+

DEMİR                  Fe2+,3+

ÇİNKO                   Zn2+

BAKIR                   Cu2+

BOR                       B2+,3+           BAŞLICA MİNERALLERİ TAŞIR.. 

Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı sulamada daha etkin kullanabilmek 
ve daha yüksek verim elde etmek için suda bulunan mineralleri mikro besine 
dönüştüren OxoChem® Micro NXZ bitki gelişimine katkı sunar.

OxoChem® Micro NXZ yeni nesil 
MİKRO BESİN DÜZENLEYİCİDİR.

Yer Altı Sularımız
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OxoChem® Micro NXZ ve OxoChem® OrgaSil 238 ile beraber 
kullanımında sudaki iyonların doğal besin olarak bitki tarafından alımı sağlanır.

Mikro besin yapısı bitkilerin gelişimi için önem taşır. Sulama suyunda su  
tasarrufu ile birlikte verim de artmaktadır.

Mısır, buğday ve pamuk gibi ekimlerde damla sulama ile uygulamaları 
başarılı sonuçlar vermiştir.

OxoChem® OrgaSil 238 & Micro NXZ
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DOZAJLAMA OxoChem® OrgaSil 238

OxoChem® Micro NXZ 

0,12 kg/dekar - sulama süresi 

1,8 kg/dekar - sulama süresi 

UYGULAMA

Artezyen kuyularından dağıtıcı depoda 
toplanan su içerisine, zaman ayarlı pompa ile 
sulama süresince dozajlama miktarı kadar 
uygulanır.

OxoChem® OrgaSil 238 & Micro NXZ
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- 200 dekar pamuk tarlasında, saatte 300 ton damla sulama ile 
yapılan bir çalışmada sulama su miktarı sonuçları olumlu olmuştur. Burada 
tüketilen su miktarı %15 azaltılmıştır.

- OxoChem® OrgaSil 238 ve OxoChem® Micro NXZ kullanımında 
iklim, toprak ve tohum değişkenliğine bakılmaksızın sulama suyu üzerinden 
uygulama yapılır. Esas olan birim ekim alanın başına su ile birlikte dozajlanan
miktardır

- Su tüketiminde tasarruf miktarı için toprak nemliliğini ölçmekte 
fayda vardır.

- OxoChem® OrgaSil 238 ve OxoChem® Micro NXZ kullanımında 
daha önceki sulama periyodu esas alınır, değişken olan;

✓ sulama süresi
✓ sulama suyu debisidir.

OxoChem® OrgaSil 238 & Micro NXZ
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Uygulama Sonrasındaki Sonuçlar
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- Sulu tarımda, sulama suyunun evaporasyonla toprak yüzeyinden 
uzaklaşmasını önlemek. 

- Suyun kapilarite özelliğinden dolayı sulama suyunun bitki köküne 
ulaşmadan dağılmasını önlemek. 

- Farklı toprak yapılarında sulama suyunun elverişsiz su konumuna 
geçmesini önlemek.

- Sulama suyunun infiltrasyon hızını farklı toprak yapılarında etkili kök 
derinliğine ulaştırmak. 

- Sulama yapılan toprak yüzeyinde sudan gelen iyonların tuzlama 
etkisini azaltmak. 

- Farklı toprak yapılarında, farklı bitki cinsi ve çeşidi ekimlerinde %10 –
30 oranında su tasarrufu sağlamaktır. 

Uygulama Sonrasında Amaç …!
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Time for Change

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.
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We Love the Chemistry☺

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.
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We Love the Chemistry☺

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.
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Burada yer alan bilgilerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır; bununla birlikte, herhangi bir 
uygulama için, ürünün uygulanabilirliği, etkinliği, performansı ve güvenliği açısından kapsamlı bir 
şekilde test edilmesi ve değerlendirilmesi son kullanıcının münhasır sorumluluğudur. OxoChem’in
tek garantisi, sevkiyat sırasında sağlanan ürünlerin analiz sertifikasında açıklanan özellikleri 
karşılamasıdır. İfade edilebilir veya ima edilen diğer tüm garantiler, satılabilirlik ve kullanıma 
uygunluk da dahil olmak üzere OxoChem tarafından reddedilir. OxoChem’in tek sorumluluğu ve tek 
yükümlülüğünüz, satın alma fiyatının iadesi veya açıkça garanti edilenden farklı olarak gösterilen 
ürünlerin değiştirilmesi ile sınırlıdır. OxoChem, bu ürünlerin kullanımından veya bu ürünlerin 
hijyenik olarak kullanılamamasından, aktarılmamasından veya düzgün bir şekilde 
saklanamamasından kaynaklanan herhangi bir tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlar için 
hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

lütfen OxoChem.com adresinde bizi ziyaret ediniz.

* OxoChem, Lavida, Lavidasil, Lavidapol, Lavidasoft ve Eloxomer OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin ticari markalarıdır.


