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ee 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

A German Company



(19.12.2019)-(Rev:00) TR

A German Company
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
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ee 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:

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.

1 L 10 18.5079.1

5 L 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 (K

2
O)

pH

35
15
3
1.0
6-8

Ürün Adı

750 cc 250 ccMeyve Ağaçları

Ürün İçeriği
Topraktan

cc/daa
Yapraktan

cc/daa Uygulama Zamanı

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

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)


