


YODUO
Yoduo, bitkinin abiyotik strese olan toleransını arttırması, mevcut ürün kalitesini iyileştirmesi 
ve bitki besinlerini daha iyi kullanması için bitkilerin doğal süreçlerini uyaran bir bitki 
biyostimülant ürünüdür. 
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İçeriği
Amino asitler ve şelatlı 
mikrobesinler 
(Çinko (Zn) ve Bor (B)) içerir, 
Organik Madde: % 39 
Organik Azot: % 2,4 
Çözülebilir Bor ve Çinko: %0,6 - %2 
Serbest Amino asit: % 9

Yoduo’nun Özellikleri
•Stresi yok eden besinlerin alınımasını sağlar 
•Amino asitler, bitkilerde iyon taşınmasını 
kolaylaştıran membran geçirgenliğini 
kontrol etmeye yardımcı olur,  
•Büyüme ve gelişme için bitkinin ihtiyaç 
duyduğu 17 (17) L-amino aside sahiptir, 
•Fotosentezin ve besin maddelerinin ve 
hareketliliğini artırır, 
•Toprağın mikroflorasının iyileştirilmesine 
yardımcı olur ve bitkide besin alınımı 
artar, 
•Bitkinin meyve tutma kapasitesi artar, 
•Mahsul verimini ve meyve kalitesini 
artırır,



İÇERİĞİNDEKİ AMİNO ASİTLERİN BİTKİDEKİ FONKSİYONLARI
Amino Asit Nedir ve Nasıl Çalışır: 
Fizyolojik süreçleri geliştirmek için bitkilere veya toprağa uygulanan maddeleri daha verimli hale getiren 
değişik formüllerdir. Bu uyarıcılar canlılığı, verim ve kaliteyi arttırarak besin dışındaki kanallardan 
bitkilerin fizyolojisi üzerindeki hareketi ve ekim sonrası toprağın korunmasına katkıda bulunur.

Başlıca özellikleri;
•Bitki metabolizmasının verimliliğinin arttırılması için mahsul ve kalitesinin arttırılması, 
•Antibiyotik stres toleransını ve onlardan kurtulma kapasitesinin arttırılması, 
•Besin asimilasyonu, geçit ve kullanımının kolaylaştırılması, 
•Meyve, şeker içeriği, renk, boyut dahil olmak üzere tarımsal üretimin kalitesinin artması 
•Bitkilerde su içeriğini geliştirip ayarlayarak toprağın bazı fiziko-kimyasal özelliklerinin arttırılması ve 
toprak mikroorganizmalarının gelişimini teşvik etmesi gibi birçok görev üstlenmektedirler.

Niye Çinko (Zn) ve Bor (B) var ? 
•Karbonhidratların oluşumu ve taşınmasında görev alır. 
•Özellikle çiçeklenmeden önce üreme aşamasında önemlidir. Çiçek ve meyve tutumunu etkiler 
•Tohum ve meyve gelişiminde gereklidir 

•Ürün veriminin, ürün kalitesinin sağlanması ve bitki gelişiminin ilk aşamasında önemlidir 
•Tohum, kök ve meyve gelişimi için hayati önem taşır 

•Fotosentez, PGR salımı ve stres korumada özel rol oynar 
•Protein sentezi ve büyüme regülasyonunda gereklidir 
•Döllenme sırasında özel bir rolü vardır 
•Çiçeklenme sırasında, Zn’nin çoğu gelişmekte olan tohuma dahil edilir. 
•Hücre duvarlarının oluşturulmasında, bitkilerin Kalsiyum alım kabiliyetini arttırır.

Bir çok enzimin kataliktik fonksiyonları üzerinde önemli rol oynayan amino asit

Meyvelerin olgunlaşmasına yardımcı olan amino asit

Bitkilerin savunma mekanizmasında önemli rol oynayan amino asit

Bitkilerde protein regulasyonu düzenleyen amino asit

Bitki dokusunun odunlaşmasını destekleyen amino asit

Protein sentezi için gerekli maddeyi oluşturan amino asitler

Klorfil oluşumuna ve kuraklığa dayanıklılığın artmasına yardım eden amino asit

Tohumlarda olduğu gibi olgunlaşmayla birlikte proteinlerin depollama ve
birikiminde temel rol oynayan amino asit

L-histidine

L-serine

L-tyrosine

L-threonine

L-cystine

L-isoleucine

L-lysine

L-phenilalanine

L-glycinet Etkili şelatlama ajanı

Fitohormon aktivatörü

Tozlanma için zorunlu amino asit

Meyve kalitesini arttıran amino asitler

Bitkinin soğuk havaları tölere emesine yardımcı olan amino asit

Anti-stress aksiyonu sağlayan amino asit

Azot alımını ve bitkide suyun tutulmasını sağlayan amino asit

L-methionine

L-glutamik asit

L-arginine

L-proline

L-aspartic acid

L-leucine
L-alanine
L-valine
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UYGULAMA ŞEKLİ
VE DÖNEMİ

SEBZELER
(Sera-Açık Alan)

Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye,
Kavun, Karpuz, Kabak, Soğan, Sarımsak, Havuç,
Marul, Lahana, Çilek, Karnabahar, Brokoli, Kereviz,
Ispanak, Patates, Enginar, vs.

Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara
ile damlamadan 3-4 defa uygulanır. Yapraktan
uygulamada Çiçeklenmeden 5-7 gün önce ilk
uygulama yapılır. İkinci uygulama ilk uygulamadan
7-10 gün sonra ve üçüncü uygulama ikinci
uygulamadan 10-14 gün sonra yapılması önerilir.

Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra
20 gün ara ile hasat sonuna kadar
en az 3 defa uygulanır.

Şaşırtmadan itibaren 15-20 gün arayla
damlamadan veya yapraktan
en az 3 uygulama yapılır.

100-200 cc/da
(Damlamadan)

50-100 cc/da
100 Litre Su

(Yapraktan Uygulama)

100-200 cc/da
(Damlamadan)

50-100 cc/da
100 Litre Su

(Yapraktan Uygulama)

MEYVELER

Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Erik, Kiraz, Vişne,
Badem, Antep Fıstığı, Ceviz, Kestane gibi meyve
ağaçlarında, Bağ, Limon, Portakal, Mandalina
 Greyfurt, Fındık, Muz, Nar, İncir ve Zeytinde.

TARLA BİTKİLERİ

Buğday, Arpa, Çavdar, Kanola, Çeltik, Mısır, Soya,
Pamuk, Tütün, Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Yer Fıstığı,
Şeker Pancarı, Yem Bezelyesi, Mercimek, Nohut, vs.

KESME ÇİÇEK

Üç tatbikat tavsiye edilmektedir:
1- Tomurcuk ve çiçeklenmenin
      hemen öncesi dönemde.
2- Meyve oluşumunda.
3- Hasat sonuna kadar 15-20 gün aralıklar ile
     damlamadan veya yapraktan püskürtülerek
     3-4 defa uygulanır.

100-200 cc/da
(Damlamadan)

100-200 cc/da
100 Litre Su

(Yapraktan Uygulama)

100-200 cc/da
(Damlamadan)

100-200 cc/da
100 Litre Su

(Yapraktan Uygulama)

BİTKİ DOZU

AFC GÜBRE VE TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Sarıhamzalı Mah. 47097 Sok. Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler 
Sitesi 2. Blok No:2/F    Seyhan/ADANA
Tel: +90 322 322 41 42

ROTAM LIFESCIENCES KİMYASAL TARIM TİCARET LTD.ŞTİ.
Terhan İş Merkezi İsmet Kaptan Mah. 
Sezer Doğan Sk. No:20/6    Konak-İZMİR
Tel:+90 232 425 11 20 Fax: +90 232 425 11 30

Stresinizi ona bırakın.
Çünkü Yoduo bu işte uzman olmanın daha ötesinde.


