


HAKKIMIZDA
 
Riverm Kompost Vermikompost Tarım Hayvancılık Makina San. ve Tic. Ltd. Şti, iyi tarım uy-
gulayıcılarına yönelik organik gübre üretimi ve ticareti yapmak amacıyla Mart 2013’te kurul-
muş olup Türkiye ve Ukrayna ortak girişimidir. Girişimimizin Ukrayna ayağı 2009’dan bu yana 
katı ve sıvı solucan gübresi üretimi konusunda hizmet vermektedir. 

Girişimimizin Türkiye ayağı ise tamamen organik bir niteliğe sahip olan solucan gübresini, dış 
ticaret yoluyla veya doğrudan ülke içinde üreterek iyi tarım uygulamaları yapan üreticilerin hiz-
metine sunmaktadır. Merkez ofisimiz İstanbul Bahçeşehir’de, solucan çiftliği ve gübre üretme 
tesisimiz olan Rivo’s Ranch ise Tekirdağ’ın Nusratlı köyünde bulunmaktadır. Şirketimiz tarım, 
çiftlik hayvancılığı, balık çiftlikçiliği gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir. Ana ürünlerimiz 
solucan yatağı, European Nightcrawler solucanı ve yumurtası, Kırmızı Kaliforniya solucanı ve 
yumurtası ve bu iki solucan türünden elde edilen Rivo® doğal katı solucan gübresi ile Rivo® 
doğal sıvı solucan gübresidir. 

Tüm ürünlerimiz Avrupa Birliği’nin uygulama yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiş ve T.C 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanması’’ adlı yö-
netmelik koşullarına uygunluğu belgelenmiştir. Şirketimiz ayrıca ISO 9001 (Kalite Yönetimi 
Sistemi), ISO 22000 HACCP (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) ve TS ISO 10002 (Müşteri Mem-
nuniyet Yönetim Sistemi) gibi belgelerle uluslar arası standartlara uygunluğunu kanıtlayarak 
bu sektördeki sorumluluğunu yerine getirmiş ve bu çerçevede de müşteri memnuniyeti sağla-
ma odaklı bir yol izlemiştir. 

Biz Riverm şirketi olarak, uzun yıllar boyunca Ukrayna’da organik gübre üretimi hususunda 
elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi, Türkiye’de kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız 
Ar-Ge çalışmaları ile birlikte daha da ileriye taşıdık. Bu birikimli olarak ilerleyen bilgi ve dene-
yimleri siz doğa dostu kişi, kurum veya kuruluşların hizmetine “Doğadan Doğaya®’’ sloganı ile 
aktarmak için yola çıktık. “İnsan doğanın bir parçası, doğa ise insanın anasıdır.’’ felsefesini 
ilke olarak benimseyip Rivo®’yu siz değerli doğa dostlarının bahçe veya tarlanızda, meyve ve 
sebze üretiminizde güvenle kullanmanız amacıyla geliştirdik. 



BELGELER



sunulmaktadır. 
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KULLANIM ALANI, ZAMANI VE DOZU

                                     
TOPLAM AZOT (N)               

2O5) 

2O) 
                                      

EC                                                                
C/N

%40-55
%2,2
%40-50
%1,2
%1,1
%30
6-8
dS/m 5,7
14:1

MAYDANOZ, ROKA, TERE, NANE, DEREOTU

ÇAY

_

120-160 kg/da

80-120 kg/da

40-60 kg/da

160-240 kg/da

120-160 kg/da
1-2 kg/kök

_

1,5-2 kg
2,5-3 kg

3,5-4 kg

120-180 kg/da

UYGULAMA ZAMANI

                                    
GARANTİ EDİLEN İÇERİK   MİKTAR
TOPLAM ORGANİK MADDE   %46
TOPLAM HUMİK + FÜLVİK ASİT   %32
TOPLAM KALSİYUM OKSİT (CaO)  %3
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K2O)  %1
TOPLAM FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5)                    %1
TOPLAM AZOT    %2
ORGANİK KARBON    %23
NEM     %20 
pH     6-8
EC     dS/m 5,0
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Rivo® doğal katı solucan gübresi, 1 kg kavanoz ile 5, 10 kg kova, 20 kg çuval ve Big Bag çuvallarda doğa 
dostu tüketicilere sunulmaktadır. sunulmaktadır.
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KULLANIM ALANI, ZAMANI VE DOZU

               %20-40
TOPLAM AZOT (N)                      %2-5   

                      %2-5
                     %15-25

2O5)                    %1-3

2O)              %1-3
                        6-8 

PATATES

PANCAR

LAHANALAR

TÜTÜN

PAMUK

ÜZÜM

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (6 saat 1:50)

ekim öncesi bekletme (1 ton tohum/1L)

ekim öncesi bekletme (4 saat 1:50)

tomurcuklanma öncesi

tomurcuklanma öncesi

ilkbaharda

ilkbaharda

tomurcuklanma öncesi 

dikim öncesi bekletme 

kazıklar çakılmadan 2-3 gün önce (10da/2L) 

yapraklar çıkmadan önce (100000 bitki/3L)

1.uygulamadan 20 gün sonra (10da/2L)

yapraklar çıkmadan önce

çiçeklenme döneminde 

2.uygulamadan  23-30 gün sonra (10da/2L)

-

2.uygulamadan 12-15 gün sonra (10da/3L)

vejetasyon döneminde 12-15 gün arayla (10da/2L)

2.uygulamadan 15-20 gün sonra (10da/1,5L) 

vejetasyon döneminde 12-15 gün arayla (10da/2L) 

çiçek açma döneminde (10da/2L) 

2.uygulamadan 20-25 gün sonra (10da/2L) 

çiçeklenme bitiminden 10 gün sonra

tüm vejetasyon döneminde 25-30 gün arayla

çiçeklenme bitiminden 10 gün sonra

meyve toplanmasından 25-30 gün sonra

-

3.uygulamadan 60-70 gün sonra (10da/2L)

3.uygulamadan 15-20 gün sonra (10da/2,5L)

3.uygulamadan 15-20 gün sonra (10da/2L)

-

-

-

-

3.uygulamadan 15-20 gün sonra (10da/1,5L)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kesim yapıldıktan 5-7 gün sonra

1. UYGULAMA ve DOZ (1:300) 2. UYGULAMA ve DOZ (1:300) 3. UYGULAMA ve DOZ (1:300) 4. UYGULAMA ve DOZ (1:300)

                                    
GARANTİ EDİLEN İÇERİK MİKTAR
ORGANİK MADDE  %0,37
TOPLAM AZOT  %0,13
EC   0,24
pH   7,6

Çiçek dökümünden sonra
(10da/100L/2L Rivo)

Hasattan 7-10 gün önce
(10da/100L/3L Rivo)

15-20 gün sonra (10da/100L/2L Rivo)

1. UYGULAMA & DOZ 2. UYGULAMA & DOZ 3. UYGULAMA & DOZ 4. UYGULAMA & DOZ 

KULLANIM ALANI, ZAMANI VE DOZU
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Rivo’s Harvesting System RHS-1) 

-

2,5 ve 5 m’lik ebatlarda üretilmektedir.
 
AVANTAJLARI:

*
* Modüler yapısı sayesinde montajı ve bakımı kolaydır.

*
* Yatak duvarlarında kullanılan kompozit alüminyum kaplama yatak ısısını dengede tutmaya yardımcı olur.

*
     kullanılır.

*

*
     yardımcı olur.

*

-
lanmakta ve üretilmektedir.
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Rivo’s Vortex Heater RVH-1)

* 

* 
* Kompost içerisinde bulunan zararlı patojenleri yok ederken yararlı mikroorganizmalara zarar vermemektir.

* 
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Üretici
Model
Fırın Net Ölçüleri

Fırın Gücü

Elektrik Kumanda Panosu

Fırın Isıtılması

Rivo’s Technics
Rivo’s Vortex Heater (RVH-1)

1500x1500x1500mm.(=20mm)

1750x1750 x yükseklik 2350mm =(50mm)
75 C.
380 V. 40 KW

Galvanize Saç

Fırın ile birlikte olup sıcaklık kontrolu elektronik  
  Zaman saati mevcut olacaktır.Zaman saati 
  ayarlama imkanı verecektir.Fırın ısı sistemi için 
 iki adet ısı probu olacaktır. 1.prop fırın ısı kontrolü  için 2.prop ise tepsi içindeki malzeme arasına 
 

 
 sistemi olacaktır,raf üzerinde 10 bölme olup 20   elek teli 

  sistemi 
 

 ve merkezden kilitlenmeli
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Üretici
Model
Fırın Net Ölçüleri

Fırın Dış Ölçüleri
Fırın Max. Çalışma Isısı

Fırın Gücü
Fırın İç Kaplaması

Fırın Dış Kaplaması

Elektrik Kumanda Panosu

Fırın Isıtılması

Fırın Kapağı

Rivo’s Technics 
Rivo’s Vortex Heater (RVH-1) 

1500x1500x1500 mm (=20 mm) 

1750x1750 x yükseklik 2350mm = (50mm)
75 C 
380 V. 40 KW 

Galvaniz Sac

Yüzeyi Boyanmış DKP Sac 
Fırın ile birlikte olup sıcaklık kontrolü elektronik dijital göstergeli termostat ile sağlanacaktır. PLC 
sistem ile bilgisayar bağlantısı yapılabilecektir. Zaman saati mevcut olacaktır. Zaman saati fırını 
ısıtmaya başlaması için başlama zamanını ayarlama imkanı verecektir. Fırın ısı sistemi için iki adet ısı 
probu olacaktır. 1. prop fırın ısı kontrolü için 2. prop ise tepsi içindeki malzeme arasına yerleştirilecek 
şekildedir. 

Fanlı tip ısıtıcılar ile sağlanacaktır. Her raf arasına hava üflemesi sağlanacaktır. Fırın iç kısmında raf 
sistemi olacaktır. Raf üzerinde 10 bölme olup 20 adet tepsi olacaktır. Her sıra rafa 2 tepsi, raflar elek 
teli şeklinde olacaktır. Her bir raf 30 kg taşıyabilecek şekildedir. Fırın iç kısmına buhar giriş sistemi 
(buhar jenaratörü) ile basınçlı buhar girişi sağlanacaktır. 

Her iki yüzeyde olacaktır. Contalı, sızdırmaz şekilde ve merkezden kilitlemelidir. 

TEKNİK ÖZELLİK

Rivo’s Vortex Heater RVH-2)
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Üretici
Model
Tambur Net Ölçüleri

Fırın Gücü

Döner Tambur Malzemesi

Elektrik Kumanda Panosu

Fırın Isıtılması

Tambur Mekanik Hareketi

 

Rivo’s Technics
Rivo’s Vortex Heater (RVH-1)
1500x1650x1730mm.(=200mm)
75 C.
380 V. 30 KW

350 Kg (max)
Galvanize Saç

Fırın ile birlikte olup sıcaklık kontrolu elektronik   PLC 
 Zaman saati mevcut olacaktır.Zaman saati  fırını 

 ayarlama imkanı verecektir.Fırın ısı sistemi için  iki adet ısı 
probu olacaktır. 1.prop fırın ısı kontrolü  için 2.prop ise tepsi içindeki malzeme arasına  

 
 sistemi olacaktır,raf üzerinde 10 bölme olup 20   elek teli 

  sistemi 
 

 Döner Tambur içine buhar jeneratör yardımı ile   ile 
aynı yönde olacaktır.
  açılarak kapak üst konumda yükleme yapılacaktır. 
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Üretici
Model
Tambur Net Ölçüleri

Fırın Gücü

Döner Tambur Malzemesi

Elektrik Kumanda Panosu

Fırın Isıtılması

Tambur Mekanik Hareketi

 

Rivo’s Technics
Rivo’s Vortex Heater (RVH-1)
1500x1650x1730mm.(=200mm)
75 C.
380 V. 30 KW

350 Kg (max)
Galvanize Saç

Fırın ile birlikte olup sıcaklık kontrolu elektronik   PLC 
  Zaman saati mevcut olacaktır. Zaman saati  fırını 

 ayarlama imkanı verecektir.  Fırın ısı sistemi için  iki adet ısı 
probu olacaktır. 1.prop fırın ısı kontrolü  için 2.prop ise tepsi içindeki malzeme arasına  

 
 sistemi olacaktır,raf üzerinde 10 bölme olup 20   elek teli 

  sistemi 
 

 Döner Tambur içine buhar jeneratör yardımı ile   ile 
aynı yönde olacaktır.
  açılarak kapak üst konumda yükleme yapılacaktır. 
  



VERMİ ÇAY NEDİR?
Vermi Çay solucan gübresinin içerisindeki özütün ve mikroorganizmaların suya 
aktarılmasıdır.

VERMİ ÇAY İÇERİĞİ:
* Enzimler ve Amino–asitler.
* Bakteri, Mantar, Protozoa (tek hücreli canlılar) ve Yararlı Nematodlar.
* Suda Çözünebilen Besinler ve Organik olarak Bağlanmış Besinler.

Bu yararlı mikroorganizmalar ve besin elementleri bitkiyi besler, güçlendirir. Bitki üzerinde 
oluşan biyo-film tabakası sayesinde bitkinin kökü ve yaprakları zararlılara karşı korunur.

Herkes Vermi Çay yapabilir fakat Vermi Çay ’ın kalitesi aşağıdaki şartlara bağlıdır.

* Mikroorganizmaların sayısı ve çeşitliliği tamamen kullanılan solucan gübresinin
    kalitesine bağlıdır. 
* Kullanılan çay makinesinin kalitesi solucan gübresinin kalitesi kadar önemlidir. 
    Bir Çay makinesi sistemi kullanmazsanız solucan gübresi içindeki özütü ve
    mikroorganizmaları suya geçiremez, onları çoğaltamaz ve hayatta tutamazsınız.

Vermi Çay damla 
sulama, pülverizatör 
ya da sırt pompası 
ile rahatlıkla 
uygulanabilir. Makine 
üzerinde bulunan filtre 
sistemi sayesinde, 
ürün içerisindeki 
tüm partiküller ve 
tortular toplanır 
sulama sistemlerinde 
tıkanmalara sebep 
olmaz. 

UYGULAMA
VERMİ ÇAY YARARLARI:
* Bitkiyi yaprak ve kök hastalıklarından korur ve bu
    hastalıkları kontrol altına alır.
* Kimyasal Gübreler ve Pestisitler (Zirai İlaçlar) yerine
    organik ve doğa dosttu bir seçenek sunar.
* Bitkinin beslenme gücünü arttırır.
* Ekin verimliliğini arttırır.
* Bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığını arttırır. 
    Su kullanımını azaltır.
* Toprağı düzenler ve doğal yapısına döndürmeye
    yardımcı olur.
* Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.

RIVO’S COMPOST XTRACTOR

Ticari kullanımlar için üretilen modelimizdir.
 
* Yüksek kalite paslanmaz çelikten yapısı
    ile uzun süreli ticari kullanımlar için
    uygundur.
* Tasarımı sayesinde diğer yöntemlere
    göre kullanımı ve temizliği kolaydır.
* İş gücü gerektirmez, bir kişi tüm prosesi
    tek başına gerçekleştirebilir.
* Dayanıklı yapısı ve motoru sayesinde
    7/24 çalışması için tasarlanmıştır.
* Elektrik sistemi şehir elektriğine uygun
    olarak tasarlanmıştır, her yerde
    kullanılabilir.
* Paletli yapısı sayesinde taşınması
    kolaydır.
* Var olan sistemler arasındaki en gelişmiş
    sistemdir.
* Maksimum verimlilik için tasarlanmıştır
    850 Litre Vermi Çay üretmek için 7,5 Kg
    solucan gübresi yeterlidir.



                            Solucan Gübresi Üretim Tesisi ve Solucan Çiftliği
Malkara Yolu 4. km. Nusratlı Mah. Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

m. rivosranch@riverm.com.tr    

Merkez: Bahçeşehir Mobilyacılar Sanayi Sitesi 1644 Sokak 
No.9 B1 Blok Esenyurt / İstanbul

t. +90 212 672 80 54
f. +90 212 672 24 78

m. info@riverm.com.tr

“Doğadan Doğaya®”
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KOMPOST VERMİKOMPOST TARIM HAYVANCILIK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


