
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.

www.riverm.com.tr

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.


