BİTKİ İÇİN BİTKİDEN
Indigo endofit mikroorganizmaları olan Cladosporium oxysporum (bitkiyi içeriden dışarıya doğru
güçlendiren yararlı mantarlar) doğal olarak oluşur ve laboratuvarda üretilmez. Aşırı stres koşullarında, etrafındaki diğer bitkiler gelişemezken gelişmeye devam edebilen bitkilerden alınır.

BİTKİLER İÇİN PROBİYOTİK
Bitkilerin, kendi dokularına dahil etmek için doğal yollarla seçtiği mikrobiyal endofitlerin kullanımıyla,
mahsul dayanıklılığını artıran bir sinerjik ilişki oluşturulur. Bu endofitlerin tohuma yüksek konsantrasyonda uygulanmasıyla, söz konusu fayda en üst noktaya taşınır.

PERFORMANS ODAKLI
Tescilli mikroorganizma grubumuz, su ve besin maddesi kullanımını iyileştirme, böylece mahsulün
kuraklık ve sıcaklık stresiyle baş etmesine yardımcı olma yönündeki yüksek becerileri temel alınarak
seçilmiştir.

KOLAY KULLANIM
Indigo Biotrinsic tohum kaplaması, tarlada tohuma kolayca uygulanabilecek, en yaygın tarım uygulamalarıyla birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

ÜRÜNÜN KAZANDIRACAĞI ARTI DEĞERLER
Tükiye’de ilk defa satılacak
orijinal ürün
Endofit özellikli fungus
Yeni ve orijinal formülasyon;
Akışkan Toz (FP)
Homojen çimlenme ve bitki boyu
Bitki ve toprak probiyotiği
Verim ve kalite artışı
Kuraklık ve soğuk stresine
karşı savunma
Kullanım kolaylığı
Kalıntı riski ve sorunu yoktur
Doğa dostu, doğaya
artı değer katar
Kullanıcıya karşı olumsuz
etkisi yoktur
Uygulama tekrarında toprak
yapısını ve habitatını düzenler
ve iyileştirir

FORMÜLASYONU
Ekim öncesinde ekim makinesinde
kolay uygulama - ayrı işlem
ekipmanına ihtiyaç yok.

Tohumları hızlı bir şekilde
kaplama

Formül fiziksel özellikleri sayesinde
tohumda homojen dağılım ve kalıcılık

Düşük doz oranı *:

Daha yüksek mikrobiyal istikrar
sayesinde tohumda homojen
dağılım ve kalıcılık

Yüksek konsantrasyon:
1 doz oranı (36gr) =
65.000.000 mikroorganizma

36 gr/100 kg tohum

TAVSİYE EDİLEN TARLA UYGULAMA ŞEKİLLERİ
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02
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Pro-box veya hazne içinde

Tarlada tohum kaplama

Taşıma Sırasında

Ürün, pro-box veya tohum
haznesine manuel olarak
eklenir.

Mibzere boşaltılan tohum üzerine
ürün serpilir ve el ile karşıtırıldıktan
sonra ekime başlanır.

Tohum, taşıma işlemleri
sırasında kaplanır. Helezon,
bant veya diğer taşıma
ekipmanlarında uygulanabilir

ÜRÜNÜN KIŞ BUĞDAYINA UYGULANMASI

KARIŞTIRMA SEÇENEKLERİ

01

Doz oranını hazırlayınız:
36gr/100 kg tohum
oranı için

Elle
Eldiven ve maske takınız

02

Ürünü tohum kabına
ekleyiniz

Mikserle
Mikser kullanarak
tohumları karıştırınız

03

04

Tohumları karıştırınız
formülü, tüm tohumların
homojen bir şekilde
kaplanmasını sağlar.
Tohumunuz kullanıma
hazır Kaplanan tohumlar,
ilk rengini muhafaza eder

Kap aktarma yoluyla
Tohumu, bir kaptan
diğerine tekrar tekrar
aktarınız

Uygulama esnasında ürüne eş zamanlı olarak su, fungusit veya başka herhangi bir sıvı karıştırmayınız.
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