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• Her türlü tohum çeidine uygulanabilir
 esiz formülasyon

• Homojen ve sa¤lıklı bitki çimlenmesi

• Abiyotik stres faktörlerine ve hastalık  
 etmenlerine karı güçlü yapı

• Kı so¤uklarına karı direnç artıı

• Pestisit uygulamaları ile mükemmel  
 kombinasyon

• Gelimi kök sistemi, sa¤lıklı bitkiler

• Yüksek verim, kaliteli ürünler
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Tarla, Endüstri Bitkileri ve Sebzelere Özel Tohum Gübresi
COMPO firmasının, tüm tohum uygulamalarında kullanılmak üzere özel olarak formülize etti¤i NutriSeed® ile çimlenme gücü
ve kök sistemi gelitirilerek ürün verimi - kalitesi artmaktadır. 

NutriSeed® Ürün Özellikleri ve Avantajları
 ➢ Hücre bölünmesini ve kök geliimini tevik ederek güçlü bir yapı oluturur.
 ➢ Nötr pH seviyesine sahiptir, pestisitlerle kombinasyonunda çözeltinin kimyasal yapısını de¤itirmez.
 ➢ Çimlenmeyi hızlandırarak çıkı oranını arttırır.
 ➢ Homojen bitki çıkıını garanti eder, ürün verimini arttırır.
 ➢ Stres faktörlerine ve kı so¤uklarına karı bitki direncini arttırır.
 ➢ Verime ve çimlenmeye olumlu etkilerinin yanı sıra, toprak kaynaklı patojenlere karı direnç sa¤lar.

Ürünün Hazırlanması ve Kullanımı
1. Tohumun, NutriSeed® ile homojen bir ekilde muamele edilmesi, ürünün etkinli¤i açısından oldukça önem arzetmektedir.  
 Hassas bir uygulama yapabilmek için, profesyonel uygulama düzenleri olan tohum ileme ve ilaçlama fabrikalarında
 muamele edilmesi önerilmektedir. Mümkün olmadı¤ı koullarda aa¤ıdaki yöntem tatbik edilebilir.
2. 100 kg tohum için önerilen miktarda ürün, 1 – 1.5 litre suya ilave edilip iyice karıtırılara pulverizatöre aktarılır. Hazırlanan  
 karıımın yarısı, tohumların üzerine püskürtüldükten sonra, tohumlar kürekle ters yüz edilir.
 Daha sonra ürünün kalan di¤er yarısı da püskürtülerek uygulama tamamlanır. Uygulama sonrası tohumlar serilerek   
 havalandırılır. Tohumlar, kurutulduktan hemen sonra ekim yapılabilece¤i gibi, nemi kuruduktan sonra çuvallanarak ekim  
 zamanına kadar depolanabilir.
 Uygulamalarda dikkat edilecek en önemli husus; Su miktarının tohumu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır.

Uygulama Alanı

Endüstri Bitkileri
(eker Pancarı, Ayçiçe¤i, Pamuk, Kanola, Patates vb.)

Tarla Bitkileri
(Arpa, Bu¤day, Çeltik, Mısır vb.)

Sebzeler
(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.)

250 cc / 100 Kg Tohuma

250 cc / 100 Kg Tohuma

250 cc / 100 Kg Tohuma

Tohuma Uygulama Miktarı

Garanti Edilen ‹çerik
Suda Çözünür Bakır (Cu)*

Suda Çözünür Mangan (Mn)*

Suda Çözünür Çinko (Zn)*

EDTA elatının Stabil Oldu¤u pH Aralı¤ı
*Tüm metaller EDTA ile elatlanmıtır.

Makro Elementler
Amonyum Azotu (NH4-N)

% 0.5

% 4.1

% 1.4

3 - 7

w/w

% 2.5

w/w

Ambalaj: 1 Lt, 2.5 Lt, 20 Lt Net


