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                               SERAMİNO HAYVANSAL MENŞELİ ORGANİK GÜBRE  

  

 İçeriğinde peptitler ve amino asitler doğal ve organik besin  

 Elementleridir. Soğuk, sıcak, ışık stresine karşı bitkiyi korur. 

 Kök bölgesinde bulunan bakteriyel aktiviteyi hızlandırı. Yararlı florayı 

 Çoğaltır. Molekül ağırlığı çok düşük olduğundan beraber verilen  

 Diğer gübrelerin alınmını arttırır. Canlı kök salkımı oluşturur. 

  

 

 Biyositümülanttır. Bitki sinyal moleküllerini hareketlendiri.  

 İçeriğinde 24 tekil amino asitten 18-19 adet bulunmaktadır. 

 Şelat özelliği çok yüksek olduğundan minerallerin alınımını 

 Arttırmaktadır. 

 

 

 Gecikmiş büyümeyi telafi edilmesini sağlar. Çiçeklenmeyi 

 Arttırır. Dane oluşumunu destekler. Durdurucular kullanılan  

 Bitkileri tekrar hareketlenmesini sağlar. 

 

 

 

 Zirai ilaçlarla beraber kullanıldığında bitkilerin ilaç  

 Stresinden çabuk çıkmasına yardımcı olmaktadır. 

 Yayıcı yapıştırıcı özelliğinden dolayı ilaçlarla birlikte 

 Kullanılmaktadır. 

 

 Bitki besin maddelerinin, beslenme solüsyonlarının,  

  Mineral gübrelerin, Kombilerin, Yaprak gübreleri ve 

 Solüsyonlarının, BGD ve Doğal gelişim düzenleyici 

 Bitki hormonlarının, Aktivatörlerin ve NPK ile Taban  
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 Gübrelerin alınımını hızlandırır,performansını arttırır. 

 Hidrolize protein olduğundan dolayı cezbedici olarak 

  Kullanılmaktadır. 

 

 

  

 Cezbedici olarak ilaçlarla beraber kullanıldığında ilaçların  

 Performansını arttırmaktadır. 

 

  

   

 İçeriğinde bulunan Glycine, Prolin, Alanin, Arginine amino  

                        Asitleri aktivatör ve şelatlayıcı özelliğine sahiptirler. Ayrıca 

 Kısa zincirli peptitler sayesinde enzim aktivatörü ve  

 Bitkinin vejatatif gelişimini en iyi şekilde sağlar. 

 

 İçeriğinde bulunan prolin ve hidroksi prolin bitkilerde 

                                                                           Erkencilik sağlar. Brix oranlarını arttırır. Kullanılan  

 Yerlerde ciddi verim artışı sağlamaktadır.  

 Doğal renk oluşumuna yardımcı olmaktadır. 

 

 Çiçeklenme ve polen oluşumunu teşvik eder ve yüksek  

 Oranda çiçeklenme ve döllenme gerçekleşmesini sağlar. 

 İçeriğnde bulunan Glutamic asit ve trionine amino asitleri 

 Sayesinde gövde gelişimi çok sağlıklı olmaktadır. 

 

 Bitkilerin Sıcak ve soğuk stresine karşı en iyi koruyucudur. 

 Don asarını en aza indirmektedir. Ayrıca sıcaklık direncine 

  Karşı koruyucudur. İçeriğnde bulunan doğal betainlerden 

 Dolayı damar açıcı tansiyon düşürücü özelliğine sahiptir. 
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 Hastalık ve patojenlere karşı ilaçlarla beraber  

 Kullanıldığında en iyi etkiyi en kısa zamanda 

 Alınmasını sağlamaktadır. 

  

 

 Bitkilerde solgunluk ve kök çürüklüğü gibi etmenlere  

 Karşı toleransını arttırmaktadır. 

 

  

 

 Bitki dokusundaki suyu koruyabilme yeteneğini ve 

 Kurumaya karşı toleransını arttırır. Kök bölgesinde 

 Bulunan tüylerin kolonizasyonunu arttırıp sağlıklı 

  Köklenmeyi teşvik etmektedir. 

 

 Meyve üzerinde oluşan don zararlarını, nekrozlar ve  

 Hasarların iyileştirilmesi ve kalite problemlerinin  

 Giderilmesinde etkili sonuçlar veriri. 

  

 

 

  Bitkilere verilen bakteriyel ve mikrobiyel gübrelerle birlikte 

 Verildiğinde bitkinin daha fazla yararlanması sağlanır. 

 Ayrıca bakterilerin çağalmasında etkili besiyerdir. 

 

            Seramino nun içerisinde bulunan antifiriz protein aminoasitleri 

               (Alanin , Threonin ve N-asetilgalaktozamin )Fazlaca               

               bulunmaktadır. Seramino bitkilerin Soğuk stresinden  

               çabuk çıkmasını sağlamaktadır.                                                                               

 


