
EC FERT|LİZER

N PK GÜBRESI HARMANLANMIŞ

MULTİ FEED
15-8 -24+{}MeO) +ME
Garanti Edilen lçerik wlw 

"

Toplam Azot (N} 
_1 t n':,

Amonyum Azotu (N-NH+}

ıııtrutİ.otu (ı,ı-ılo.İ %6,8

üre Azotu (N-NH,) yo3,4

İuda Çözünür Foİforpenta oksit (Pzos} %8

Suda Çözünür Potasyum Oksit {KzO} %24

Suda Çözünür Magnezyum oksİt ııleO) o/o2

Suda Çözünür Bakır {Cu) {Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) %O,aI

Suda Çözünür Demir {İ"}'(r",*, EDltlİ Şelatlıdır} Yo0,1

Suda Çözünü,lvlrnern tMn) tlu*"n, EDTA ile Şelatlıdır} Y^:9,?5^

Suda Çözünür Molibden (Mo) /o0,0O7

Suda Çözünür Çinko tZn) İramamı EDTA ile Şelatlıdır) %0,0t

EDTA Şelatının Stabil olduğu pH Arahğ (Cu, Fe, Mn, Znl: 2 - 11

UyAR.LAR: çocuklardan uzak tutunuz. Uygulama sırasında eldiven ve gözlük kullanınız' Deri ve göz ile teması halinde

bulaşık bölgeyi bol su ile yıkayınız. ıozu tenefiıi etmeyınız. uYguıama sırasında sigara iÇmeYiniz' Asla uYgun doz

oranlarını aşmayınız. ,adece gerekli oıan yerıerde ı,rıırn,n,r. roprak r. i r"v'YaPiaıt anallıi YaPtırılarah gtıbrenin

kullanılması tavsiye edilir,

GENEt BıtGi; MULTl FEED yapraktan ve topraktan uygulanır. Bitkilerin ihti,aÇ duYduğu Azot {N)' Fosfor (Pıos) ve

Potasyum {K2o) gibi ma*io,n"rın maddeleri, eoi g.klr, Demir, rrı.ns;n, iloıiua"n '. Çinko gibi mikro bitki besin

maddeleri ve Magnezvum {MgO) içeren katı (kristal) bir gübredir,

KutıANlM DoZU: Genel olarak meyve ve sebzelerde gelişme dönemi boYunca YaPraktan 2oo - 300 g / ıoo Lıtre su

dozunda kullanılır. Topraktan 2 - 3 Kg t da t Jr:,n* ooir"u, kulıanılır. 
's, o"d.iı.' fikir vermesi aÇısından tavsiye

niteliğindedir. Gerçek dozlar EC birimi ile bıtı<ılerın durumuna gire au ıionuda teknik bilgisi olan kiŞilerce

beıirlinebilir. Tavsiye edilen uygulama dozunu aşmaylnı2.

DEP..AMA ŞARTLARI: ürünü kuru yerde ve torbaların ağzını sıkıca kapatarak depolayınız. Depolama sıcaklığı + 5 oC

üzerinde ve 40 0C altında olmalıdır,

rlnıııa BEYANI: Tavsiye edilen kullanım şek|l, dozu, karışımı, depolama Şartlafl dıŞında ve.uygulamadan önce veya

sonra olumsuz hava şartlarından do|ayı, ,n.vorn'r'g.ıiJii1.1ıir.raırra]n''.ir"'rci tiirn. Ve ithalatÇıfirmamız sorumlu

değitdir.

üngT lci rinrvıı: Haifa Chemical Ltd,

P.O. Box 15011, Matam - Haifa 319 05 00, isRAiL

iruıı.nrçı rlRıvııı HAlFA TARıM GüBRE sAN, vE ric, ı-ro, şri,

Etller Mah. 829 Sok. A Plaza Noı 3 / 5O1 Muratpaşa / ANTALYA

İmalTarihi;

'"" 
*r''"İr" Tarihi: İma| tarihinden itibaren 5 yıldır

Şarj No:

PivasaYasunacağımızetiketileaynıolacağınltaahhüteder,aksininispatıhalinde4703sayılıkanunagöre
hakkımızda uygulanacak İlan cezai işlemi peşinen kabul ederiz,

2t32}

Bakanlık Tescil No:

Bakanlık Lisans No: 1771

Net Ağırlık:


