
EC FERTİL|ZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMlŞ

MU LTı_FEED 18 _ 9 _ 27 + (ZMgo) + ME
Garantl Edllen lçerlk şJil
Toplam Azot (N) yo',,
Amonyum,Azotu (N,NHı)

ii;;;,; (ıı-nıb,) 
lql 

nŞ"'{,',

üre Azotu (N,NH2)

Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (PzOs) Yo 9

§uda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) Vo27

Suda çözünü, *.*n",r,İoı,jtİÜeo) voz

Suda Çözünr Bor (B) 
rı-"' -"-'- 

__:. " _. 
Yoo,ot

Suda Çözünür Baktr {Cu) (lamamı EDTA ile Şelat|ıdır} % 0,005

sudaçözünürDemir-9İİ,a;,]1ilİ:::l',j:, i"3:3İ
ffiffi;rrOl"e""{Mn)şamamııorAiteşeıathdır} 

youıvı

Suda Çözünür Molibden (Mo) % 0,003

Suda Çözünür Çinko tZnlİİ,-"*, EDTA lle Şelattıdır) VoO,aO7

EDTAŞelatınınStabllolduğupHAralığı{Cu,Fe,Mn,Zn):2.11

uyARlLAR: Çocuklardan uzak tutunuz. uygulama sıraslnda eldiven ve göılük kullanınız' Deri ve göz ile temasl halinde

buıaşık bölgeyi noı su iıJv,ı;;;,;;,ji.n.trr"or.v'niz. UYgulam-a-';;;;;;' sigara iÇmeviniz' Asla u,.un doz

oranıarını aşmayınıı. s.i"." gerekıı oıan yerıe'ö;;ıi;;;;rr. rolrak;: L;;;;'Pi"ı' "n'ıı'ı 
vaPtırılarak gübrenln

kullanılması tavslye edlllr,

GENEI BıtGlı MULT|-FEED yapraktan ve topraktan uygulanır. Bitkilerin ihtiyaÇ duvduüu-Alot (N)' Fosfor (P2O5) ve

Pota§yum (Kzo} gibi ,n"-ı,io,nl.ın maddeleri,,r"i r.iir, Dem!1,,,.rr"",'ri"ıioa.n-rJÇınıo 
gibi mikro bitki besin

maddeleri ," ıvl.gn",y" İ1,1Öİiç","n katı (kristal) bir gübredir,

KuttAtllM DoZU: Genel olarak meyvĞ ve sebzelerde gelişme dönemi boYunca YaPra*an 200 - 30o e / 100 Lıtre su

dozunda kuııanııır. *rr.tirii _ 3 Kg / d. / ;;;; i.ii,-"J, ı,,11r*ılr. 
.,u 

o.e,iler fikir vermesi aÇısından tavsıYe

nite|iğindedir. Gerçek,i"rjrr-rc uıiimi ıle Litı<iıerın durumuna ;;;;;;uda teı<nıı< bilgisi otan kiŞilerce

lelllİneUlllr. Tavsiye edilen uygulama dozunu aşmaynız,

DEpotAMA şARTIAR.: ürünü kuru yerde ve torbatarın ağzını sıkıca kaPatarak dePolaYınız' De,olama sıcaklığı + 5 0C

tizerinoe ve 40 oc altında olmahdır,

F.RMA BEyANl: Tavsiye edilen kullanım şekli, dozu, karışımı, de,olama Şartları dıŞında ve,uYgulamadan önce veYa

sonra olumsu, nara ş.rtı.iindan dolayı, ,.va*l'i.ı.lii'...ı,..irırro]n'-tiretici 
tıima ve ithalatÇıfirmamıı sorumlu

değildir,

ünırlcl şinMı: Haifa Chemical Ltd,

P.o. Box 15011, Matam - Haifa 319 05 oo, lsRılı

h,I$.Iİff.t r,.şl.
lY,,'..HfffiJf#nş4t"

irnıınrçı şlRıvıı: HAıFATARıM GÜBRE sAN. VE rlc, ıro, Şrl, \*m@,;. 
*i 

, ,.,,,, ,

;;;;;.829 sok. t r]:lr,x,jrl501 MuratpaŞa / ANTALYA

lo,t,t,201$
İ"İİ o zaz-ız2 55 05 Aaı; o 242 322 55 07*o*tffie@ıEtrgıEı

Bakanlık Tescil No: imalTarihi:

8akanlık Lisans No: Son Kullanma Tarihiı

Net Ağırlık: Şarj No:

piyasaya sunacağımıı etiket ile aynıolacağını taahhüt eder, aksinin is,atı haıınde 4703 saYıtı kanuna göre

hakkımızda

eİ;rax rişir,ı


