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İnsanlık için gıda temin etme konusu, günümüzün en acil sorunudur. Yaklaşık 42 
milyon çocuk ve 500 milyondan fazla yetişkin bugün açlık çekmektedir. Günümüzde 
BM istatistiklerine göre, her üç kişiden biri yeterli gıda bulamamaktadır.

Yoğun kimyasal gübre kullanımına bağlı olarak yapılan tarımsal uygulamaların 
neticesinde, tarım topraklarımız giderek çoraklaşma sürecine girmekte ve gelecek 
kuşakları tehdit etmektedir.

Bu problemlerin çözümü için, acilen modern teknolojilerin kullanılacağı yeni 
yöntemler ve tarımsal yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Organik tarıma dönüş ve modern teknolojilerin uygulanması ile yeni ekim-dikim 
yöntemlerine geçilmesi, uygar insanlık ve yeryüzündeki yaşamı korumak için 
önemli bir adım olarak düşünülmektedir.

İnsanlığın Geleceği: 
Organik Tarım!
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Rivo Sıvı Vermikompost (konsantre); biyohumus temelinde ve nano 
teknoloji kullanılarak geliştirilmiş yeni nesil evrensel bir sıvı organik 
gübredir. Rivo Sıvı Vermikompost günümüzde gerek bütün tarım 
alanlarında (tarla, bahçe, sera vs.) ve gerekse peyzaj alanlarında 
güvenilebilir bir şekilde kullanılabilen hem organik kökenli bir gübre 
materyali ve hem de iyi bir toprak ıslah maddesidir.

Rivo Sıvı Vermikompost bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için 
gerekli olan; humus maddeleri, makro ve mikro besin elementleri, 
aminoasitler, enzimler, büyüme hormonları, doğal antibiyotikler 
ile yararlı mikroorganizmaları içerir. Rivo Sıvı Vermikompost’un 
biyohumus bileşenleri bitkiler için hem kolaylıkla ulaşılabilir, hem de 
asimile edilebilir durumundadır. Yapılandırılmış su ile birlikte gübreyi, 
bitkinin gelişme ve büyümesini canlandırmak üzere yüksek düzeyde 
verimli bir etken madde haline getirir. Rivo Sıvı Vermikompost’un 
bu yüksek verimliliği, üretiminde kullanılan nano teknoloji ve buna 
ilaveten hidrodinamik su işleme yöntemleri ile başarılabilmektedir.

“Rivo Sıvı Vermikompost” Nedir?

*Nano teknolojinin açıklaması için  www.youtube.com adresine bakın

Geliştirdiğimiz Yeni Nesil 
Teknoloji ile Tarımda 
Yeni Bir Dönem

Geliştirdiğimiz Yeni Nesil 
Teknoloji ile Tarımda 
Yeni Bir Dönem
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Evrensellik

Çevre güvenliği

Verimde artış ve 
geliştirilmiş ürün kalitesi

Bitkilerin korunması

Etkili toprak iyileştirme

Basit üretim ve 
uygulamanın evrenselliği

* Hiçbir istisna olmadan ağaçlar, çalılar ve çimler dahil olmak üzere tüm bitkilerin 
kullanımı için uygundur.

* Farklı iklim bölgeleri ve farklı toprak tipleri için rahatlıkla kullanılabilir.
* Toprakta su ve hava dengesini sağlayarak, organik maddeyi artırır. 
* Tarlalarda, seralarda ve park-bahçe gibi peyzaj alanlarında kullanım için uygundur.

* İnsanlar, bitki örtüsü ve hayvanlar için güvenlidir.
* Üretiminde hiçbir kimyasal etkinleştirici kullanılmamaktadır.
* Üretim artıkları, toprağın üretkenliği için ve aynı zamanda tamamlayıcı bitki 

kökleri için besleyici olarak kullanılabilir.
* Çevre dostudur.

* Çift etki sağlayarak yüksek düzeyde yapraklanma ve kök beslenmesini 
destekleyerek verimi artırır.

* Fotosentez süreçlerini optimize eder.
* Üretken kısımların oluşumunu optimize eder.
* Gövde ve yeşil aksam kütlesinin yoğun birikimini geliştirerek verimi arttırır.
* Yüksek kaliteli ürünler elde edilmesini sağlar.
* Ürün depolama ve raf ömrü süresini arttırır.

* Herhangi bir kimyasal madde eklenmeden stres faktörleri, zararlılar ve 
hastalıklara karşı bitkinin direncini arttırır.

* Toprak verimini optimize ederek üretkenliği arttırır.
* Uzun vadeli ekim ve kimyasal gübre kullanımına maruz kalan toprakları 

ıslah eder (iyileştirir).

* Etkili teknoloji ve hazır üretim ekipmanlarından elde edilir.
* Basit uygulama: Hiçbir karmaşık, özel ekipman gerektirmez.

Rivo Sıvı Vermikompost’un başlıca avantajları aşağıdaki gibidir:

Rivo Sıvı Vermikompost’un diğer bazı özellikleri; basit bir teknoloji yardımı ile yüksek 
kaliteli ve verimli ürünler elde edilmesini sağlaması yanında, sağlık ve çevre açısından 
da güvenli bir şekilde kullanılabilen hem iyi bir gübre ve hem de değerli bir toprak ıslah 
maddesidir.
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Modern yoğun işlemeli tarımda mineral gübrelerin kullanımıyla ilişkili maliyetlerin 
yüzdesi verime bağlı olarak % 20’dan % 50’ye kadar artabilmektedir.

Bitkisel üretimde kullanılan organik gübrelerin payı %5’den azdır. Bunun başlıca 
nedeni; çoğunlukla bu gübrelerin geniş bir ölçekte üretilmesi için etkili olan bilgi 
ve teknolojilerin eksikliğidir.

Gübrenin verim üzerindeki 
etkileri 

Ürün koruyucu 
maddeler

%40-50
GÜBRELER

%10-15
Ekim

zamanlaması 

%3-8
Tarımsal Teknik 

Miktarları

%10-12 
Hasat ve 

Depolama

%12-15 
Ürün 

Rotasyonu

Sonuç olarak üretim maliyetlerini azaltır.

% 10 – 15
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Kimyasal ve organik gübrelerin etkisinin karşılaştırmalı analizi

Toprak özellikleri üzerindeki etkileri / Neden bu kadar değerli?

Bitkiler üzerindeki etkileri

Çok amaçlı kullanım

Toprak özellikleri üzerindeki etkileri

Çevre güvenliği

Verimler üzerindeki etkileri

Verim ve ürün kalitesini arttırır

Yetiştirilen ürünler üzerindeki etkileri 

Toprağın ıslahını arttırır

Üretilmesi kolay ve kullanımı çok amaçlı

KİMYASAL GÜBRE

Bitkiler tarafından anında emilir. 
Kalıntıları toprakta birikir.

Dehidratasyon, yararlı bakteri 
nüfusunun yok edilmesi, humus 
içeriğinin azalması, tuzluluk, 
kompaksiyon, toprak bozulması 
ve verimde düşüşe sebep olur.

Uygulamadan hemen sonra 
ani artış 

Çevre ve insanlar için tehlikelidir.

RİVO SIVI VERMİKOMPOST

Ağaçlar dahil tüm bitkiler için uygun,
Her iklim koşulunda uygulama potansiyeli
Tarlalarda, seralarda, yaşam alanlarında uygulama potansiyeli

İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar için güvenli olup, zararsızdır.

Hasat edilen ürünlerde verime ilaveten besin ve vitamin içeriğini de 
arttırır. Ürünlerin raf ömrünü uzatır.

Toprağın verimliliğini arttırır ve ıslah edilmesini sağlar
Toprakta sodikleşme ve tuzluluk gibi çoraklık etmenlerinin 
giderilmesine katkı sağlar.

Üretim için ekipman temini ve teknolojik olarak oldukça kolaydır.
Uygulama için bilgi haricinde özel ekipman gerektirmez. 

ORGANİK GÜBRE

Bitkiler tarafından maksimum 
miktarda, uzun süreli emilim.

Doğal nem kapasitesi ve humus 
içeriğinde artış, yararlı bakteri 
sayısının artışını destekler.
Toprağı iyileştirerek verim ve 
kalitenin artırılmasını sağlar.

Uygulamadan sonra verimde 
dengeli ve sürekli bir artış sağlar.

Çevre ve insanlar için güvenlidir.

RİVO SIVI VERMİKOMPOST
Doğayı geri kazandırır, kazancınızı artırır...
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Rivo Sıvı Vermikompost’un üretiminde kullanılan başlıca malzemeler; 
çeşitli organik artıklar (çim, yeşillik, sığır gübresi, sebzeler, ev artıkları, 
gıda artıkları, budama artıkları vs.)’dan elde edilen organik biyohumus yani 
vermikompost’tur.

Biyohumus üretim teknolojisinin ana hedefi, organik madde oluşum 
aşamalarını mümkün olduğu kadar hızlandırmak ve organik madde 
üretimini artırmaktır. Bu üretim süreci sırasında endüstriyel olarak üretilen 
epigeic toprak solucanları (Eisenia foetida – Kırmızı Kalifornia Solucanı 
ve Lumbricus rubellus – Kırmızı Toprak Solucanı) ile bakteriler biyohumus 
üretimini yoğunlaştırmak ve endüstriyel ölçekte ürün üretmekle kalmaz, 
aynı zamanda biyohumus içindeki yararlı olan besin maddelerini ve bitkiler 
için biyolojik yararlanılabilirliği de arttırır.

Bu teknoloji ile elde edilen biyohumusun dönüşümsel yapısı, alifatik zincirleri 
olan maddeler içeren yüksek moleküler özellikli organik cevherlerdendir.

Suda çözünebilir azot, fosfor ve potasyum bileşikleri, humus cevherleri, 
makro ve mikro elementler, aminoasitler, enzimler, bitkisel hormonlar, 
doğal antibiyotikler, canlı tarımsal olarak yararlı mikro organizmalar ile 
doymuştur. Böylece bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan her 
şeyi içeren çevreyle dost bir materyal özelliğini taşımaktadır.

Rivo Sıvı Vermikompost 
hangi malzemeler kullanılarak, 
nasıl üretilir?
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Rivo Sıvı Vermikompost’un üretim sürecinde ikinci fakat önemi daha 
az olmayan, bileşeni besin maddelerinin bitkiye ve toprağa verilmesi 
bakımından bir çeşit nakil sistemi olan, önceden işlem görmüş nitelikteki 
yapılandırılmış sudur.

Gübre üretim sürecinde normal, işlem görmemiş 10-25oC sıcaklıktaki “saf 
su” hiçbir kimyasal katkı maddesi katılmadan kullanılmaktadır. Gerekli 
görüldüğünde extra ön arıtma gerçekleştirilmektedir.

Rivo Sıvı Vermikompost kendi tasarımımız olan çok fonksiyonlu hidrodinamik 
vorteks tipi reaktörde (Rivo Reaktör) üretilmektedir.

Rivo Sıvı Vermikompost’un üretim metodu, biyohumusun suda 100 ile 700 
nanometrik parçacıklar halinde kombine bir şekilde dağılmasına dayalıdır. 
Su ve biyohumus arıtımı sırasında nano teknolojinin kullanılması, orijinal 
biyohumustaki suyun tam olarak çıkarılması ile organik ve inorganik 
elementlerin çözülmesini sağlamaktadır.

Bu süreç sırasında çözülmeyen biyohumus maddesi, son derece ince 
parçacıklar şeklinde ve öğütülmüş halde yapılandırılmış suda salkımlar 
oluşturarak yüksek konsantrasyonlarda suda çözünür. Azot, fosfor, 
potasyum başta olmak üzere diğer makro ve mikro elementler ile birlikte 
çözülmeyen zerreciklerden nano parçacıklara kadar tam su hacmi 
süspansiyonu ile bu formu üretmektedir.
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Şekil 1. Rivo Sıvı Vermikompost’un Üretim Süreci

RİVO Reaktör 

Organik Atıklar

Atıkları Solucanın işlemesi

 Biyolojik humus

REAKTOR

Rivo Sıvı Vermikompost’un üretiminde hiçbir kimyasal madde ve/veya 
kimyasal sentez kullanılmamaktadır
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Üretim metodumuz, bu organik gübrenin aşağıdaki 
elementleri içermesini (% kütle) mümkün kılar. 

Organik gübre içindeki yararlı mikroorganizmalar, bitkilerin her 
milimetresinde 1x 106–1x1012  yararlı koloniler içerebilir.

Bu şekilde üretilen sıvı gübre; bol miktarda humus özellikli 
maddeler, makro ve mikro elementler, aminoasitler, enzimler, 
bitki hormonları, doğal antibiyotikler ve canlı tarımsal olarak 
yararlı mikro organizmalar içerir.

Rivo Sıvı Vermikompost bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için 
gerekli olan bütün bitki besin elementlerini içerir.

Rivo Sıvı Vermikompost, iki seçenek halinde 
üretilebilir:

“Kullanılmaya Hazır” ve “Kullanılmaya Hazır Artı” 
üründür.

Rivo Sıvı Vermikompost, teknolojisi makro ve mikro 
elementler ile birlikte her bitki çeşidi için temel olan 
başka besleyici bileşenler içeren, hem evrensel, 
hem de özel gübreler hazırlanmasına son derece 
uygundur.

Rivo Sıvı Vermikompost ortalama 5oC - 35oC 
sıcaklıkta, uzun sürelerle (2 yıl) depolanabilir. 
Depolama, taşıma ve uygulama sırasında herhangi 
bir özel işlem gerektirmez.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması 
tavsiye edilmektedir.

Bu analiz sonuçları nanoteknoloji sistemi ile üretilmiş, 
Rivo Sıvı Solucan Gübresi’ne ait sonuçlardır.

EC           1.95 dS/m

pH           7.0

Organik Madde          % 44.21

Toplam Azot (N)          % 1.1

Organik Azot          % 1.1 

Toplam Fosfor (P2O5)         % 0.2         

Suda Çözünür Potasyum  (K2O)        % 1.0

Organik Karbon (C )         % 11.65

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
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Sıvı organik gübre Rivo Sıvı Vermikompost evrenseldir: Hiç istisna 
olmadan farklı coğrafi, iklimsel bölgelerde, tüm bitkilere (çim, çalılar, 
ağaçlar), tarlada, seralarda, yaşam binalarında yetişen her bitkiye ayrım 
yapılmaksızın uygulanabilir.
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Rivo Sıvı Vermikompost 

Yaprağın yüzeyi

Parankima [Özekdoku]

Rivo Sıvı Vermikompost, tamamlayıcı bitki beslemenin etkili yöntemleri olan 
hem yapraktan besleme ve hem de topraktan besleme ile kullanılabilir.

Rivo Sıvı Vermikompost  
nasıl çalışır? 

Şekil 2. Rivo Sıvı Vermikompost’un Bitki Yüzeyinden Nüfuzu
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Rivo Sıvı Vermikompost, organik sıvı gübre biyolojik humusun aynı zamanda 
su ile etkinleştirilmesi ile dağıtılmasının birleştirilmesiyle üretilen son nesil çok 
amaçlı bir organik gübredir.

Rivo Sıvı Vermikompost’un temel özellikleri; suyun etkinleştirilmesi ve biyolojik 
humusun 100 –700 nanometre boyutu aralığında parçalanma sürecinin 
uyumlu konuma getirilmesi ile elde edilir. Bu Riverm Ltd. Şti.’nin geliştirdiği bir 
teknoloji olup, patentlidir. Rivo bu teknolojiyi Riverm Ltd. Şti.’nin lisansı altında 
özel olarak yürütmektedir.

Bu teknoloji Rivo Sıvı Vermikompost’un etkinliğini ve uygulama yelpazesini 
genişletebiliyor, üstelik canlı ve tarımsal olarak yararlı mikro organizmalar ile 
ayrıca doyuruyoruz. Bundan başka, gübre üretimindeki teknolojik döngümüzün 
özellikleri, ek elemanların tarımsal işlemleri azaltan sürece girmesini de 
sağlamaktadır.

Nano Teknoloji - Organik Gübre Üretiminde Yeni Bir Sözcük

Rivo Sıvı Vermikompost 
Yaprağın yüzeyi

Parankima*

En küçük bitki damar ölçüsü 1 mikron – 1,5 mikron arasındadır.

Rivo Sıvı Vermikompost içindeki kıyılmış parçacıkların boyutu 

100 – 700 nanometre arasındadır.

Rivo Sıvı Vermikompost, bitki organlarının ihtiyacı olan besinleri 
hızla ve doğrudan sunabilir.

* Parankima bitki bünyesinin büyük bir kısmını kaplayan sürekli dokulardan biridir. Hücreleri ince çepere sahiptir. 
Bitkinin çevreye uyumunu sağlamak için her türlü değişime uğrayabilirler. Besin maddesi bakımından zengin özsuyu 
ile dolu kofullar içerirler. Parankima dokusu ihtiyaç durumunda sekonder meristeme dönüşür. Görevlerine göre dört 
çeşittir:Özümleme parankiması: Yaprakların mezofil katmanında bulunan ve fotosentez yapmakla görevli temel 
dokudur. Hücreleri klorofil bakımından oldukça zengindir. Ayrıca bu doku terleme,fotosentez ve solunum gibi önemli 
metabolik olayların aktif olarak meydana geldiği dokudur.Havalandırma parankiması (aerankima): Hücreler ile dış ortam 
arasındaki madde alışverişini sağlama bakımından oldukça geniş hücreler arası boşluğa sahip temel dokudur. Özellikle 
gaz alışverişinde önemli rol oynar. Gaz alışverişini sağlamada güçlükleri bulunan su ve bataklık bitkilerinde yaygın olarak 
bulunur.İletim parankiması: İletim demetlerinin yapısında bulunan ve dokular arası madde taşınımını sağlayan dokudur.
Depo parankiması: Su ve besin depolamakla görevli temel dokudur. Bitkinin gövde, rizom (toprak altı gövdesi), yumru, 
meyve, soğan, tohum gibi organlarında bulunur.

Teknolojisiyle eşsiz ürün Rivo Sıvı Vermikompost 
ile ürünleriniz daha sağlıklı, kaliteli ve verimli
Teknolojisiyle eşsiz ürün Rivo Sıvı Vermikompost 
ile ürünleriniz daha sağlıklı, kaliteli ve verimli
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GÜBRELEMEDE KLASİK DÜZEN
*BİTKİ - KÖK BESLENME YÖNTEMİ

GÜBRELEMEDE RİVO SIVI VERMİKOMPOST
*BESLENME YÖNTEMİ
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•Potansiyel verimlilik
•Mekanik bileşimi 
•Toprak reaksiyonu (pH)
•Dökme yoğunluk
•Tuzluluk 
•Nem

•Potansiyel verimlilik
•Mekanik bileşimi 
•Toprak reaksiyonu (pH)
•Dökme yoğunluk
•Tuzluluk 
•Nem

GÜBRELEME

GÜBRELEME

EMİLİM %20-30

GÜBRELEME

EMİLİM % 35 - 45

Topraktan ve/veya yapraktan beslenmede, yukarıda sayılan birçok yararlı olay meydana 
gelmektedir. Buna ilaveten yapraktan beslenme sırasında, sıvı organik gübrenin içerisinde 
bulunan tarımsal olarak yararlı mikro organizmalar aynı zamanda toprağa da nüfuz eder.  Ayrıca 
bitki gelişimini de uyarır. Böylece Rivo Sıvı Vermikompost’un diğer gübre türleri üzerindeki 
üstünlüğü olarak, bitki beslemenin ikinci ek kök etkisini üretir. Gübre toprağa nüfuz ettiği 
zaman, topraktaki su-hava dengesi ve diğer birçok fiziksel özelliklerin düzenlenmesi dahil 
olmak üzere toprak ıslahını sağlar. Topraktaki humus konsatrasyonu artar, toprak yapısını 
iyileştirir, toprağın asitliği ve demineralizasyonu optimize olur, erozyona karşı toprağın 
direnci artar. Ayrıca azot bağlayan ve fosforu harekete geçiren bakterileri etkinleştirerek 
toprak üretkenliğini artırır.

To
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ak
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pr
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Tablo 2. Rivo Sıvı Vermikompost’un Performans Özellikleri 

Rivo Sıvı Vermikompost Benzersiz Bir Sıvı Organik Gübredir

Tohum çimlenmesini artırır

Kök oluşumunu artırır

Bitki büyüme ve gelişmesini kolaylaştırır

Ürün kalitesini arttırır

Ürün tat özelliklerini geliştirir

Bakteriyel ve mantar hastalıkları inhibe eder

Ağır metal birikimi seviyesini azaltır

Radyonüklid birikimlerinin seviyesini azaltır 

Ürünlerde nitrat ve nitrit birikimi seviyesini azaltır

Verimi artırır

Toprak üretkenliğini artırır

Bitkilerin kuraklığa karşı direncini artırır 

Tarım ilaçları ile tank karışımlarında uygulandığında panzehir görevi görür

Bitkilerin soğuğa karşı direncini artırır 

Tank karışımlarında uygulama potansiyeli

Özel depolama alanı gerekmez

Çevresel olarak güvenli

Çevresel olarak temiz ürünler yetiştirilmesi için uygulama potansiyeli

Toprakların organik gübrelenmesi 

Kişisel koruyucu ekipman gerekmez

Ürünün raf ömrünü uzatır
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DIĞER GÜBRELER VE BÜYÜME UYARICI 
MADDELERE GÖRE AVANTAJLARI

RİVO SIVI 
VERMİKOMPOST

KİMYASAL 
GÜBRE

BÜYÜME UYARICI 
MADDELER

Rivo’s NanoTech
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Genellikle Rivo Sıvı Vermikompost’un çalışma çözeltisi ile işlem yapılması dört 
aşamada gerçekleştirilmektedir :

 Tohumların ekim öncesi işleme tabi tutulması:   
 Artan çimlenme gücü, fışkırma enerjisi sonucunu doğurur.

 İlk yaprak işlemi: 
 Sürgünlere yapılan işlem, 3 ile 8 yaprak göründüğü zaman sürgünlerin 

hayatta kalma oranının artması sonucunu verir.

 İkincil yaprak işlemi: 
 Çiçek açmadan önce, tomucuklanma dönemi işlemidir.

 Üçüncül yaprak işlemi: 
 Meyveler göründükten sonraki işlemdir.

Rivo Sıvı Vermikompost kullanıldığı zaman, su ünitesi başına % 1-5’lik az doymuş 
gübre çözeltisi ile en yüksek besleme verimliliğine ulaşılır.

Yapraktan besleme gün ışığı, yüksek sıcaklık, yağmur ve kuvvetli rüzgârdan 
kaçınılarak genellikle öğleden sonra uygun bir zamanda yapılmalıdır. Uygun 
olmayan zamanlarda ise, bitkiler solgunluğun zirvesindedir ve bitki hücrelerindeki 
turgor basıncı en düşük düzeyde olduğundan, besin çözeltisini minimum miktarda 
alabilirler.

Fotosentez faaliyetinin azalmaması için hava sıcaklığı 8 oC’den az olmamalıdır.

Önce toprağa sahip çık...



3130

Rivo Sıvı Vermikompost uygulanması, bütün canlılar (insanlar, 
hayvanlar ve bitki örtüsü) için çevresel olarak güvenli olup, uygulama 
sonrasında tehdit edici hiçbir unsur bulundurmaz ve ayrıca problem 
teşkil eden kalıntı bırakmaz.

Rivo Sıvı Vermikompost’un üretiminden kaynaklanan hiçbir organik 
artık yoktur. Biyohumus üretim artıkları, sadece tamamlayıcı bitki 
kökü gübresi olarak kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda toprağın 
verimliliğini de artırır.

Çevre Güvenliği
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Farklı bitki kültürleri üzerinde ve farklı coğrafi bölgelerde yapılan 
çalışmaların (akademik, bilimsel ve çiftçi uygulamaları dahil) 
sonuçlarına göre; topraktaki birçok olumlu gelişmelere ilaveten, 
bitki gövdesi, bitki yeşil aksamı ve çiçeklenme her zaman artmıştır.
Tüm sebzeler ve diğer bitkilerde C, B1, B2, PP vitamin içerikleri 
artmıştır.

Herhangi bir koruyucu madde ilave edilmesine ihtiyaç duyulmadan, 
tüm bitkilerin kuraklık ile farklı hastalık ve zararlılara karşı direnci 
artmıştır.

Aynı zamanda tüm Rivo Sıvı Vermikompost, deneme çalışmaları 
sırasında, uygulama yapılan bitkilerde “herhangi bir olumsuz etki” 
hakkında hiçbir rapor mevcut değildir. Son derece güvenlidir. 

Deneme Sonuçları
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Türkiye’de Ayçiçeği Yetiştirme Sonuçları 

Soya Fasulyesi Çimlenme Testi

Rivo Sıvı Vermikompost’un deneysel ve saha testleri sırasında alınan resimler aşağıdaki gibidir:

Türkiye’de Çim Yetiştirme Sonuçları 

Buğday Çimlenme Testi 

Tanzanya’da Fasulye Yetiştirme Sonuçları
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Limon ağacı Florida, ABD Papaya ağacı, Florida, ABD
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 İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar için çevresel açıdan güvenlidir.
 Herhangi bir istisna olmadan tüm coğrafi ve iklim bölgelerinde, tüm bitkiler için 

tarlalarda, seralarda ve diğer bütün yaşam alanlarında rahatlıkla kullanılabilir.
 Etkisini “çift” işlemle gösterir: Yapraklarda ve köklerde.
 Anti-stres etkisi yaratır. Olumsuz çevresel faktörler (kuraklık, don olayları, 

kuruma, hastalıklar vs.) karşısında bitki direncini artırır.
 Büyümeyi hızlandırır ve gövde kütlesini 3 ile 5’e, yaprak yüzeyini %30 ile %50’ye, 

ürünü %20 ile %50’ye ve verimi %20 ile %50’ye kadar arttırır.
 Tarımsal ürünlerin kalitesini (şeker içeriği, kalitesi ve lif kütlesini, vitamin içeriğini 

vb.) arttırarak ürünün raf ömrünü uzatır.
 Toprak verimliliğinin düşüşünü önler ve toprakların ıslahına katkıda bulunur.
 Üretimi basittir. Gübrenin hem endüstriyel ölçekte ve hem de küçük partiler 

halinde doğrudan uygulama yerinde üretilmesi için uygundur.
 Farklı bitki çeşitleri için diğer başka özel gübreler üretilmesini de mümkün 

kılabilir.
 Raf ömrü (2 yıl) uzundur.
 Kullanılması kolaydır, uygulama için özel ekipman gerektirmez.
 Üretilen gübre birimi başına ve birim alana göre düşük miktarda biyohumus 

tüketimi sağlar.
 Maliyeti mineral (kimyasal) gübrelere oranla düşük olduğundan, tarımsal ürün 

maliyeti ve yüksek üretim kârları sağlar.
 Sağlıklı ve çevresel bir üretim materyalidir.
 Toprak, bitki ve çevre dostudur.
 Elle temas edildiğinde herhangi bir sorun teşkil etmez.
 Kokusuz olup nakliyesi ve depolanması kolaydır.

Rivo Sıvı Vermikompost’un bilinen diğer gübrelere göre tartışılmaz üstünlüğünü 
açıkça gösteren önemli özelliklerini bir kez daha özetleyecek olursak;

Sonuçlar
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5649 2Nd. St. W Suite # 107, Lehigh Acres 
Florida 33967 ABD 
00 1 (239) 985-0015 
00 1 (239) 985-0017
greenearth.nanoplant@gmail.com
www.greenearthnanoplant.com

*Rivo Vermicompost bir Riverm Kompost Vermikompost Tarım Hayvancılık Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ürünüdür.

Nusratlı Mahallesi, Malkara Yolu 4. Kilometre
Süleymanpaşa 59000 Tekirdağ
00 90 [282] 229 20 70   
00 90 (212) 672 80 54
00 90 (532) 473 61 89
info@riverm.com.tr  •   www.riverm.com.tr

RIVO VERMICOMPOST GREENEARTH - NANOPLANT, LLC 
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