ACTO® AL FORCE Farm

A German Company

SIVI ORGANİK GÜBRE
Toprağın verimliliğini arttırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıları ortadan kaldırır

• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımına gerek yoktur
• Onlarca bitki özünden fermantasyon yolu ile üretilmektedir
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Bitkilerin kök gelişimini destekler
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok eder

ACTO® AL FORCE Farm

Faydaları:
• İlk yıldan itibaren topraktaki organik madde kaybını durdurur. • Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal
kalıntıyı elimine eder. • Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder. • Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini
azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır. • Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır. • Bitkide hücre
bölünmesi ve büyüme hızını artırır. • Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında
tasarruf sağlar. • Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır. • Toprak yüzeyinde lifli ve yoğun bir yapı oluşturur.
• Erozyon tehlikesine karşı daha direçli bir toprak yapısı oluşturur. • Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini
sağlar. • Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır. • Toprakta biyocanlılığı artırır. • Toprakta organik madde artışına bağlı
olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar. • Tabloda verilen ürünler için kullanımı önerilir.
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Topraktan
cc/daa

Yapraktan
cc/daa

1000 cc

250 cc

Sera ve Açık Tarla Sebzeleri

Salatalık, Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, Fasulye,
Bezelye, Havuç, Yeşil Sebzeler v.d., Soğan, Sarımsak, Lahanagiller,
Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Tütün, Ispanak, Marul, Maydanoz v.b.

Topraktan/Kökten, ekim ile birlikte 1000 cc / 1 dönüm
Yapraktan, çimlendikten sonra 250 cc / 1 dönüm
Yapraktan, çiçek açmadan önce 250 cc / 1 dönüm

Meyve Ağaçları

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Armut, Nektarin
v.b.

750 cc

250 cc

Topraktan, ekim ile birlikte 750 cc / 1 dönüm
(Ekimden sonra sulama suyu ile yılda 3-4 tekrar uygulanabilir)
Ağaç çiçek açmadan önce 250 cc / 1 dönüm
(Her 50 cc 15 litreye seyreltlir)

Ürün Adı

Ürün İçeriği

Zeytin
Açık Tarla Bitkileri

Tüm Çeşitleri

750 cc

250 cc

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği,
Mısır, Patates, Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut, v.b.

750 cc

750 cc

Topraktan, ekim ile birlikte 750 cc / 1 dönüm
Yapraktan, çimlendikten sonra 750 cc / 1 dönüm
(Çim boyu 10-20 cm olunca tavsiye edilir.)
Topraktan, ekim ile birlikte 1000 cc / 1 dönüm
Yapraktan, hasattan 25-30 gün önce 1000 cc / 1 dönüm
Topraktan, ekim ile birlikte 750 cc / 1 dönüm
Yapraktan, çimlendikten sonra 250 cc / 1 dönüm
(Yıl boyunca 3-4 tekrar uygulanabilir)

Buğday, Arpa, Yulaf v.b.

1000 cc

1000 cc

Yeşil Alan, Golf Sahaları, Yonca v.b.

750 cc

250 cc

Bağ

Sofralık, Kurutmalık, Şıralık

-

1000 cc

Çay

Tüm Çeşitlerinde

-

1000 cc

Badem, Ceviz, Fındık, Kestane, Antep Fıstığı

-

3000 cc/daa/
yıl

Karanfil, Gül, Gerbera, Lityum v.d.

500 cc

Tahıllar
Yeşil Alan

Sert Kabuklular

Uygulama Zamanı

Süs Bitkileri ve Çiçekler

150 cc

Yetiştirme sezonu boyunca 3-4 tekrarla uygulanır.
Kış Bakımı: Üstten 750 cc / 1 dönüm / 200 fındık ağacı
Bahar Bakımı: Üstten 750 cc / 1 dönüm / 200 fındık ağacı
Çiçek Açmadan Önce: Üstten 750 cc / 1 dönüm / 200 fındık ağacı
Hasata 20 gün Kala: Üstten 750 cc / 1 dönüm / 200 fındık ağacı
(Her 750 cc 15 litreye seyreltlir)
Topraktan, ekim ile birlikte 500 cc / 1 dönüm (500 cc 50 litreye seyreltilir.)
Filizlendikten 10-20 gün sonra 100 cc / 1 dönüm (100 cc 50 litreye seyreltilir.)

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve uygulayınız.
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle kullanmayınız. Başka katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı açılmış/yırtılmış ürünü
kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun bir geri dönüşüm ya da
atık tesisinde bertaraf ediniz.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız. Teması halinde bol su ile yıkayınız.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5039.1

5L

4

18.5039.5

10 L

-

18.5039.10

20 L

-

18.5039.20

30 L

-

18.5039.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Farm Plus

A German Company

AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Toprağın verimliliğini arttırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıları ortadan kaldırır

• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımına gerek yoktur
• Onlarca bitki özünden fermantasyon yolu ile üretilmektedir
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Bitkilerin stres toleransını ve onlardan kurtulma kapasitesinin arttırılmasını sağlar
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok eder

• L-Arginine: Çimlenmeyi teşvik eder, soğuğa karşı dayanıklılığı arttırır.
• L-Lysine: Klorofil oluşumunu sağlar, besin elementi alınımını düzenler, protein metabolizmasını teşvik eder.
• L-Methionine: Meyve oluşumunu sağlar, besin alınımını düzenler, protein metabolizmasını teşvik eder,
kök gelişimini arttırır.
• L-Theronine: Büyümeyi hızlandırır.
• L-Glutamicacid: Büyümeyi hızlandırır.
• L-Serine: Oksin habercisidir.
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Kullanım Dozu ve Zamanı

Bitkiler

Yapraktan

Sebzeler (Açık Tarla)
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Fasulye, Kabak, vb.

Fide toprağa tutunduktan sonra
2-3 uygulama

100 lt. su/dekar
150-250 cc

Sera ve Örtü Altı Sebzeler

Fide toprağa tutunduktan sonra
2-3 uygulama

100 lt. su/dekar
150-200 cc

Yumrulu Bitkiler

Çıkıştan itibaren ilk çapaya kadar

100 lt. su/dekar
150-200 cc

Endüstri Bitkileri
Mısır, Ayçiçeği, Buğday, Anason, Pamuk, Çeltik, Soya vb.

Çıkıştan itibaren bitki 10-15 cm
olunca, 2-3 uygulama

100 lt. su/dekar
150-250 cc

Sert Çekirdekli Meyveler

Sezon boyunca 2-3 uygulama

Yumuşak Çekirdekli Meyveler

Sezon boyunca 2-3 uygulama

Narenciye

Sezon boyunca 2-3 uygulama

Zeytin

Sezon boyunca 2-3 uygulama

100 lt. su/dekar
150-250 cc
100 lt. su/dekar
200-300 cc
100 lt. su/dekar
200-300 cc
100 lt. su/dekar
200-300 cc

Çilek

Fide toprağa tutunduktan sonra
hasat boyunca

100 lt. su/dekar
150-200 cc

Bağ

Sürgünler 10-15 cm olduktan sonra
meyve rengi dönünceye kadar 2-3 uygulama

100 lt. su/dekar
150-200 cc

Muz

Sezon boyunca 2 uygulama

100 lt. su/dekar
150-200 cc

Topraktan

1-2 lt / daa

ACTO® AL FORCE Farm Plus

İçeriğinde Bulunan Serbest Amino Asitlerin Faydaları:

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı açılmış/
yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun bir geri
dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız. Teması halinde bol su ile yıkayınız.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5049.1

5L

4

18.5049.5

10 L

-

18.5049.10

20 L

-

18.5049.20

30 L

-

18.5049.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Toplam Serbest Amino Asit
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
5
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Vegetables

A German Company

SERA VE AÇIK TARLA SEBZELERİ İÇİN SIVI
ORGANİK GÜBRE
Çiçeklenmeyi hızlandırarak sebzelerin kaliteli olgunlaşmasını sağlar
• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımına gerek yoktur
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok etmeye yardımcı olur

ACTO® AL FORCE Vegetables

Faydaları:
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar.
• Tabloda verilen ürünler için kullanımı önerilir.
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün Adı

Topraktan/Kökten Yapraktan
cc/daa
cc/daa

Ürün İçeriği

Sera ve Açık Tarla
Sebzeleri

Salatalık, Domates, Biber, Patlıcan, Kavun,
Karpuz, Çilek, Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç,
Yeşil Sebzeler v.d., Soğan, Sarımsak,
Lahanagiller, Kereviz, Brokoli, Karnabahar,
Tütün, Ispanak, Marul, Maydanoz v.d.

1000 cc

50 cc

Uygulama Zamanı
Topraktan/Kökten, ekim ile birlikte 1000 cc / 1 dönüm
Yapraktan, çimlendikten sonra 50 cc / 1 dönüm
Yapraktan, çiçek açmadan önce 50 cc / 1 dönüm
(Yıl boyunca 3-4 tekrar uygulanabilir)

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5089.1

5L

4

18.5089.5

10 L

-

18.5089.10

20 L

-

18.5089.20

30 L

-

18.5089.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Tree

A German Company

MEYVE AĞAÇLARI İÇİN SIVI ORGANİK GÜBRE
Ağaç kök gelişimini güçlendirir, çiçeklenmeyi hızlandırır ve meyvenin kaliteli olgunlaşmasını sağlar

• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımına gerek yoktur
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok etmeye yardımcı olur

ACTO® AL FORCE Tree

Faydaları:
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta bulunan besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürür.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar.
• Tabloda verilen ürünler için kullanımı önerilir.
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün İçeriği

Topraktan
cc/daa

Yapraktan
cc/daa

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı,
Vişne, Armut, Nektarin v.b.

750 cc

50 cc

Ürün Adı
Meyve Ağaçları

Uygulama Zamanı

Topraktan, ekim ile birlikte 750 cc / 1 dönüm
(Ekimden sonra sulama suyu ile yılda
3-4 tekrar uygulanabilir)
Ağaç çiçek açmadan önce 50 cc / 1 dönüm
(Her 50 cc 15 litreye seyreltlir)

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5079.1

5L

4

18.5079.5

10 L

-

18.5079.10

20 L

-

18.5079.20

30 L

-

18.5079.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Grass

A German Company

YEŞİL ÇİM İÇİN SIVI ORGANİK GÜBRE
Çim alanlarınıza düzenli uyguladığınızda daha canlı, sağlıklı, sık ve yeşil çim oluşumunu sağlar

• Ağır bünyeli killi topraklarda, uygun havadar bitki kök bölgesi meydana getirerek
gevşek ve geçirgen bir toprak yapısının oluşmasını sağlar
• Toprak işlemesini kolaylaştırır
• Hafif bünyeli kumlu, milli-kumlu, topraklarda su tutma kapasitesini arttırır

ACTO® AL FORCE Grass

Faydaları:
• İlk yıldan itibaren topraktaki organik madde kaybını durdurur.
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Toprak yüzeyinde lifli ve yoğun bir yapı oluşturur.
• Erozyon tehlikesine karşı daha direçli bir toprak yapısı oluşturur.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta bulunan besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürür.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar.
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün Adı

Ürün İçeriği

Topraktan
cc/daa

Yapraktan
cc/daa

Uygulama Zamanı

Yeşil Alan

Yeşil Alan, Golf Sahaları, Çim Sahalar vb.

750 cc

250 cc

Topraktan, ekim ile birlikte 750 cc / 1 dönüm
Yapraktan, çimlendikten sonra 50 cc / 1 dönüm
(Yıl boyunca 3-4 tekrar uygulanabilir)

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5059.1

5L

4

18.5059.5

10 L

-

18.5059.10

20 L

-

18.5059.20

30 L

-

18.5059.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Flowers

A German Company

SÜS BİTKİLERİ VE ÇİÇEKLER İÇİN
SIVI ORGANİK GÜBRE
Saksıda veya bahçede yetiştirilen çiçekli bitkiler için özel hazırlanmış organik formül

• Her çeşit çiçekli bitkilerde kullanılabilir
• Sezon başında yapacağınız tek bir gübreleme 6 ay boyunca etkisini sürdürür
• Çiçeklerinizin canlı, parlak ve uzun süreli çiçeklenmesini sağlar
• Çiçekli bitkilerinizin daha uzun süreli ve bol çiçek açmasını sağlar

ACTO® AL FORCE Flowers

Faydaları:
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta bulunan besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürür.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar.
• Tabloda verilen bitkiler için kullanımı önerilir.
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün Adı

Ürün İçeriği

Süs Bitkileri ve
Çiçekler

Topraktan
cc/daa

Yapraktan
cc/daa

1 lt su

15 mg

Karanfil, Gül, Gerbera,
Lityum v.d.

Uygulama Zamanı

Topraktan, ekim ile birlikte 500 cc / 1 dönüm
(500 cc 50 litreye seyreltilir.)
Filizlendikten 10-20 gün sonra 20 cc / 1 dönüm
(100 cc 50 litreye seyreltilir.)

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5069.1

5L

4

18.5069.5

10 L

-

18.5069.10

20 L

-

18.5069.20

30 L

-

18.5069.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Bovine

A German Company

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İÇİN YEM PREMİKSİ
Büyükbaş hayvancılığında başarılı bir üretim ve besiciliğin anahtarı

• Süt ve et veriminin artmasını sağlar
• Rumen fermantasyonunu optimize eder
• Bağırsak florasını optimize eder ve bağışıklık sistemini iyileştirir
• Yem değerlendirmeyi iyileştirir
• Canlı ağırlık artışını ve et kalitesini arttırır
• Hayvanlarda oluşabilicek hastalık riskini en aza indirir
• Ekonomik kazancı artırır

ACTO® AL FORCE Bovine

ACTO® AL FORCE Bovine, içerdiği organik maddeler, organik karbon, vitamin ve mineraller sayesinde büyükbaş
hayvanlar için güçlü bir yem premiksidir.
Kullanım Alanı:
ACTO® AL FORCE Bovine, İnek, dana, öküz, deve, at ve eşek gibi tüm büyükbaş hayvanlarda kullanılabilir.
Kimyasal Bileşimi:
Organik Maddeler, Organik Karbon, Vitamin ve Mineraller.
Kullanım Şekli:
Büyükbaş; 1 Hayvan-20 cc (ml)/gün: Hayvanın direkt kendisine verilmesi tavsiye edilir.
Büyükbaş 1 yaş altı; 1 Hayvan-10 cc (ml)/gün: Hayvanın direkt kendisine (yeni doğmuş buzağaya mama-süt içerisinde)
verilmesi tavsiye edilir.
Büyükbaş Hayvan İçin Örnek Tablo / Tavsiye Edilen Günlük Tüketim Miktarı
Hayvan Sayısı

40

Gerekli ACTO® AL FORCE BOVINE

800 cc

Gerekli Yem Miktarı

500-750 kg

Premiksi Seyreltme

40 Lt

800 cc ACTO® AL FORCE BOVINE 40 litre suya seyreltilerek
İyice karıştırılır. Daha sonra 40 litrelik ön karşım 500-750 kg
hayvan yemine homojen bir şekilde ilave edilir.

BU BİR İLAÇ DEĞİLDİR, YEM KATKI MADDESİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.
Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen
kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb.
ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı açılmış/yırtılmış ürünü çöpe atınız ve hayvanlara kesinlikle vermeyiniz. Bu ürünü
kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf
ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.4989.1

5L

4

18.4989.5

10 L

-

18.4989.10

20 L

-

18.4989.20

30 L

-

18.4989.30

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Ovine

A German Company

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR İÇİN YEM PREMİKSİ
Küçükbaş hayvancılığında başarılı bir üretim ve besiciliğin anahtarı

• Süt ve et veriminin artmasını sağlar
• Rumen fermantasyonunu optimize eder
• Bağırsak florasını optimize eder ve bağışıklık sistemini iyileştirir
• Yem değerlendirmeyi iyileştirir
• Canlı ağırlık artışını ve et kalitesini arttırır
• Hayvanlarda oluşabilicek hastalık riskini en aza indirir
• Hayvanların ihtiyaçlarına göre beslenmesi sağlar ve yemden yararlanmayı artırır
• Ekonomik kazancı artırır

ACTO® AL FORCE Owine

ACTO® AL FORCE Ovine, içerdiği organik maddeler, organik karbon, vitamin ve mineraller sayesinde küçükbaş
hayvanlar için güçlü bir yem premiksidir.
Kullanım Alanı:
ACTO® AL FORCE Ovine, Koyun, keçi ve kuzu gibi tüm küçükbaş hayvanlarda kullanılabilir.
Kimyasal Bileşimi:
Organik Maddeler, Organik Karbon, Vitamin ve Mineraller.
Kullanım Şekli:
Küçükbaş; 1 Hayvan-10 cc (ml)/gün: Hayvanın direkt kendisine verilmesi tavsiye edilir.
Küçükbaş 1 yaş altı; 1 Hayvan-5 cc (ml)/gün: Hayvanın direkt kendisine (yeni doğmuş kuzuya mama-süt içerisinde)
verilmesi tavsiye edilir.
Küçükbaş Hayvan İçin Örnek Tablo / Tavsiye Edilen Günlük Tüketim Miktarı
Hayvan Sayısı

40

Gerekli ACTO® AL FORCE OWINE

400 cc

Gerekli Yem Miktarı

250-500 kg

Premiksi Seyreltme

20 Lt

400 cc ACTO® AL FORCE OWINE 20 litre suya seyreltilerek
İyice karıştırılır. Daha sonra 20 litrelik ön karşım 250-500 kg
hayvan yemine homojen bir şekilde ilave edilir.

BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM KATKI MADDESİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.
Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen
kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb.
ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı açılmış/yırtılmış ürünü çöpe atınız ve hayvanlara kesinlikle vermeyiniz. Bu ürünü
kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz.İçerikleri/kapları uygun bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf
ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5019.1

5L

4

18.5019.5

10 L

-

18.5019.10

20 L

-

18.5019.20

30 L

-

18.5019.30

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Poultry

A German Company

KANATLI HAYVANLAR İÇİN YEM PREMİKSİ
Kanatlı hayvanlarda, beslenme ve üretim kalitesini artırır

• Yumurta ve et verimini arttırır
• Yumurta kabuk kalitesini iyileştirir
• Yem değerlendirmeyi iyileştirir
• Ölüm oranını büyük ölçüde azaltır
• Bağırsak florasını optimize eder ve bağışıklık sistemini iyileştirir
• Antibiyotik içermez

ACTO® AL FORCE Poultry

ACTO® AL FORCE Poultry, içerdiği organik maddeler, organik karbon, vitamin ve mineraller sayesinde kanatlı hayvanlar
için güçlü bir yem premiksidir.
Kullanım Alanı:
ACTO® AL FORCE Poultry, Tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek, devekuşu gibi tüm kanatlı hayvanlarda kullanılabilir.
Kimyasal Bileşimi:
Organik Maddeler, Organik Karbon, Vitamin ve Mineraller.
Kullanım Şekli:
Doğumdan itibaren 300 cc (ml)/1 ton su: Hayvanların içme suyuna katılması tavsiye edilir.
BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM KATKI MADDESİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.
Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen
kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb.
ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı açılmış/yırtılmış ürünü çöpe atınız ve hayvanlara kesinlikle vermeyiniz. Bu ürünü
kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf
ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.4999.1

5L

4

18.4999.5

10 L

-

18.4999.10

20 L

-

18.4999.20

30 L

-

18.4999.30

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Pets

A German Company

EVCİL HAYVANLAR İÇİN YEM PREMİKSİ
Evcil hayvanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmeleri için özel formül

• Tüy dökümünü azaltır ve tüylere canlılık kazandırır
• Bağırsak florasını optimize eder ve bağışıklık sistemini iyileştirir
• Hayvanlarda oluşabilicek hastalık riskini en aza indirir
• Doğal ve dengeli beslenmeye yardımcı olur

ACTO® AL FORCE Pets

ACTO® AL FORCE Pets, içerdigi organik maddeler, organik karbon, vitamin ve mineraller sayesinde evcil hayvanlar için
güçlü bir yem premiksidir.
Kullanım Alanı:
ACTO® AL FORCE Pets, Tüm evcil hayvanlarda kullanılabilir.
Kimyasal Bileşimi:
Organik Maddeler, Organik Karbon, Vitamin ve Mineraller.
Kullanım Şekli:
Kedi / Köpek: 1,5 yaş altı / veya 4 kg altı; 1 cc/gün: Hayvanların içme suyuna katılması tavsiye edilir.
Kedi / Köpek: 1,5 yaş üstü / veya 4 kg üstü; 3 cc/gün: Hayvanların içme suyuna katılması tavsiye edilir.
BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM KATKI MADDESİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.
Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerdesaklayınız. Tavsiye edilen
kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb.
ürünlerle asla birleştirmeyiniz. İstenmeyen yan etki görürseniz derhal ürünü kullanmayı bırakınız, ilgili veteriner
hekiminize danışınız.Ambalajı açılmış/yırtılmış ürünü çöpe atınız ve hayvanlara kesinlikle vermeyiniz. Bu ürünü
kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf
ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5029.1

5L

4

18.5029.5

10 L

-

18.5029.10

20 L

-

18.5029.20

30 L

-

18.5029.30

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Fish

A German Company

BALIKLAR İÇİN YEM PREMİKSİ
Hastalıklara karşı dirençli, daha sağlıklı balık üretimi sağlar

• Tatlı ve tuzlu su balıkları için uygundur
• Balık veriminin artmasını sağlar
• Tane balık başına ağırlık artışına yardımcı olur
• Mantar vb. bulaşıcı hastalıklara karşı direnç sağlar
• Yem değerlendirmeyi iyileştirir
• Canlı ağırlık artışını ve et kalitesini arttırır

ACTO® AL FORCE Fish

ACTO® AL FORCE Fish, içerdigi organik maddeler,organik karbon,vitamin ve mineraller sayesinde balıklar için güçlü bir
yem premiksidir.
Kullanım Alanı:
ACTO® AL FORCE Fish, Akvaryum balıkları,alabalık, gibi tüm balıklarda kullanılabilir.
Kimyasal Bilesimi:
Organik Maddeler, Organik Karbon, Vitamin ve Mineraller.
Kullanım Şekli:
Balık; 1000 Balık-300 cc (ml)/gün: Balıkların yemine karıştırılması tavsiye edilir.
BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM KATKI MADDESİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.
Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen
kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb.
ürünlerle asla birleştirmeyiniz. İstenmeyen yan etki görürseniz derhal ürünü kullanmayı bırakınız, ilgili veteriner
hekiminize danışınız.Ambalajı açılmış/yırtılmış ürünü çöpe atınız ve hayvanlara kesinlikle vermeyiniz. Bu ürünü
kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf
ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5009.1

5L

4

18.5009.5

10 L

-

18.5009.10

20 L

-

18.5009.20

30 L

-

18.5009.30

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Tea

A German Company

ÇAY İÇİN SIVI ORGANİK GÜBRE
Yüksek kaliteli ve kimyasal kalıntısı olmayan çay üretimi için özel formül

• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımına gerek yoktur
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok etmeye yardımcı olur

ACTO® AL FORCE Tea

Faydaları:
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Erozyon tehlikesine karşı daha direçli bir toprak yapısı oluşturur.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta bulunan besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürür.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar.
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün Adı
Çay

Ürün İçeriği

Topraktan
cc/daa

Yapraktan
cc/daa

Uygulama Zamanı

Tüm Çeşitlerinde

-

300 cc

Yetiştirme sezonu boyunca 3-4 tekrarla uygulanır.

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5159.1

5L

4

18.5159.5

10 L

-

18.5159.10

20 L

-

18.5159.20

30 L

-

18.5159.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Wheat

A German Company

BUĞDAY İÇİN SIVI ORGANİK GÜBRE
Yüksek kalitede üretim ve kimyasal kalıntısız ürünler için özel formül

• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımına gerek yoktur
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok etmeye yardımcı olur

ACTO® AL FORCE Wheat

Faydaları:
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Toprak yüzeyinde lifli ve yoğun bir yapı oluşturur.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta bulunan besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürür.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar.
• Tabloda verilen diğer ürünler için de kullanımı önerilir
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün Adı

Tahıllar

Ürün İçeriği

Topraktan
cc/daa

Yapraktan
cc/daa

Uygulama Zamanı

Buğday, Arpa, Yulaf v.b.

1000 cc

1000 cc

Topraktan, ekim ile birlikte 1000 cc / 1 dönüm
(Ekim ile birlikte uygulanmaz ise çimlendikten sonra
1000 cc’yi 1 dönüme uygulayınız.)
Çim boyu 10-20 cm olunca tavsiye edilir.

Yapraktan, hasattan 25-30 gün önce
1000 cc / 1 dönüm

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5119.1

5L

4

18.5119.5

10 L

-

18.5119.10

20 L

-

18.5119.20

30 L

-

18.5119.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Corn

A German Company

MISIR İÇİN SIVI ORGANİK GÜBRE
Yüksek kalitede üretim ve kimyasal kalıntısız ürünler için özel formül

• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımna gerek yoktur
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok etmeye yardımcı olur

ACTO® AL FORCE Corn

Faydaları:
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Toprak yüzeyinde lifli ve yoğun bir yapı oluşturur.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta bulunan besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürür.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar.
• Tabloda verilen diğer ürünler için de kullanımı önerilir
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün Adı

Ürün İçeriği

Açık Tarla Bitkileri

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri
Bitkileri, Mısır, Patates, Soya, Yer Fıstığı,
Pamuk, Pancar, Nohut, v.b.

Topraktan
cc/daa

Yapraktan
cc/daa

Uygulama Zamanı

750 cc

750 cc

Topraktan, ekim ile birlikte 750 cc / 1 dönüm
Yapraktan, çimlendikten sonra 750 cc / 1 dönüm
(Çim boyu 10-20 cm olunca tavsiye edilir.)

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5139.1

5L

4

18.5139.5

10 L

-

18.5139.10

20 L

-

18.5139.20

30 L

-

18.5139.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Hazelnut

A German Company

FINDIK İÇİN SIVI ORGANİK GÜBRE
Yüksek kalitede ve kimyasal kalıntı içermeyen Fındık üretimi için özel formül

• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımna gerek yoktur
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok etmeye yardımcı olur

ACTO® AL FORCE Hazelnut

Faydaları:
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder. • Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder. • Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır. • Her yıl ürün
alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır. • Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır. • Toprağı gözenekli
bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar. • Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı
direncini artırır. • Toprak yüzeyinde lifli ve yoğun bir yapı oluşturur. • Erozyon tehlikesine karşı daha direçli bir toprak
yapısı oluşturur. • Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar. • Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır. • Toprakta bulunan besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürür. • Toprakta
organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar. • Tabloda verilen
diğer ürünler için de kullanımı önerilir
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün İçeriği

Yapraktan
cc/daa

Badem, Ceviz, Fındık, Kestane, Antep Fıstığı

3000 cc/daa/yıl

Ürün Adı

Sert Kabuklular

Uygulama Zamanı

Kış Bakımı: Üstten 750 cc / 1 dönüm / 200 fındık ağacı
Bahar Bakımı: Üstten 750 cc / 1 dönüm / 200 fındık ağacı
Çiçek Açmadan Önce: Üstten 750 cc / 1 dönüm / 200 fındık ağacı
Hasata 20 gün Kala: Üstten 750 cc / 1 dönüm / 200 fındık ağacı
(Her 750 cc 15 litreye seyreltlir)

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5109.1

5L

4

18.5109.5

10 L

-

18.5109.10

20 L

-

18.5109.20

30 L

-

18.5109.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Rice

A German Company

PİRİNÇ İÇİN SIVI ORGANİK GÜBRE
Çeltik üretiminde kaliteyi artırır ve kimyasal kalıntıları kaldırır

• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımna gerek yoktur
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok etmeye yardımcı olur

ACTO® AL FORCE Rice

Faydaları:
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta bulunan besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürür.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar.
• Tabloda verilen diğer ürünler için de kullanımı önerilir.
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün Adı

Prinç

Ürün İçeriği

Ekim Zamanı
cc/daa

Yapraktan
cc/daa

Uygulama Zamanı

Tüm Çeşitlerinde

750 cc

250 cc

Ekim ile birlikte 750 cc / 1 dönüm
Hasattan önce 250 cc / 1 dönüm
(Her 50 cc 15 litreye seyreltlir)

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5149.1

5L

4

18.5149.5

10 L

-

18.5149.10

20 L

-

18.5149.20

30 L

-

18.5149.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Sunflower

A German Company

AYÇİÇEĞİ İÇİN SIVI ORGANİK GÜBRE
Yüksek kalitede ve kimyasal kalıntı içermeyen Ayçiçeği üretimi için özel formül

• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımına gerek yoktur
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok etmeye yardımcı olur

ACTO® AL FORCE Sunflower

Faydaları:
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Toprak yüzeyinde lifli ve yoğun bir yapı oluşturur.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta bulunan besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürür.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar.
• Tabloda verilen diğer ürünler için de kullanımı önerilir
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün Adı

Ürün İçeriği

Açık Tarla Bitkileri

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri
Bitkileri, Ayçiçeği, Kanola, Patates, Soya, Yer
Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut, v.b.

Topraktan
cc/daa

Yapraktan
cc/daa

Uygulama Zamanı

750 cc

750 cc

Topraktan, ekim ile birlikte 750 cc / 1 dönüm
Yapraktan, çimlendikten sonra 750 cc / 1 dönüm
(Çim boyu 10-20 cm olunca tavsiye edilir.)

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5129.1

5L

4

18.5129.5

10 L

-

18.5129.10

20 L

-

18.5129.20

30 L

-

18.5129.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

ACTO® AL FORCE Banana

A German Company

MUZ İÇİN SIVI ORGANİK GÜBRE
Çiçeklenmeyi hızlandırarak sebzelerin kaliteli olgunlaşmasını sağlar

• % 100 organik sıvı gübredir
• Kimyasal gübre kullanımına gerek yoktur
• Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı sağlar
• Toprakta geçmişten gelen kimyasal kalıntıları yok etmeye yardımcı olur

ACTO® AL FORCE Banana

Faydaları:
• Toprağın verimliliği artırır ve ürünlerdeki kimyasal kalıntıyı elimine eder.
• Bitkinin doğal gelişimini ve büyümesini maksimize eder.
• Toprağın ve bitkinin bakım maliyetini azaltır ve böylece işçilik giderleri azalır.
• Her yıl ürün alınması nedeniyle, üretim ve verimliliği artırır.
• Bitkide hücre bölünmesi ve büyüme hızını artırır.
• Toprağı gözenekli bir yapı kazandırır ve su tutma kapasitesi artırır, su kullanımında tasarruf sağlar.
• Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direncini artırır.
• Bitkilerde haşere ve böceklere karşı direnç gelişimini sağlar.
• Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır.
• Toprakta biyocanlılığı artırır.
• Toprakta organik madde artışına bağlı olarak koyu renk oluşumunu ve daha fazla güneş ışığı tutulmasını sağlar.
• Tabloda verilen ürünler için kullanımı önerilir.
Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları:
Ürün Adı
Sera Meyveleri

Ürün İçeriği

Topraktan
cc/daa

Yapraktan
cc/daa

Muz, Çilek

1000 cc

250 cc
(gerekli
görülür ise)

Uygulama Zamanı
Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. Fidenin
kendisine şaşırtılmasından 3 gün önce veya
şaşırtmadan hemen sonra verebildiği gibi, can suyu
ile birlikte de verilebilir. Diğer bitkiler ve meyve
ağaçları için vejatatif gelişim başlangıcından hasada
kadar tekrarla uygulanır.

Depolama Şartları:
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz
bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +25 ˚C arasındadır.
Uyarılar/Önlemler:
‘‘Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.’’ Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve
uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle
kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı
açılmış/yırtılmış ürünü kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin ve içmeyiniz. İçerikleri/kapları uygun
bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.

Paketleme
Birim

Koli İçi Adet

Artikel-No.

1L

10

18.5310.1

5L

4

18.5310.5

10 L

-

18.5310.10

20 L

-

18.5310.20

30 L

-

18.5310.30

İÇERİK

% a/a

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot
Suda Çözünen Potasyum Oksit (K2O)
pH

35
15
3
1.0
6-8

Üretici Adı ve Adresi:
ACTO TÜRK® Sağlık Turizm İnş. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522 Esenyurt - İSTANBUL/TÜRKİYE
www.actoturk.com • info@actoturk.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

Marka Sahibi:
ACTO GmbH
38118 Braunschweig / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

A German Company

(19.12.2019)-(Rev:00) TR

