
EC FERTILİZER

DEMİR şEı.ATI- EDDHA

KFER */r 6 FE EDDHA
(H.M.FE)

Gırantl rlllJn heı* wluı
Suda Çözünüitbmİr (Fe} %6
EDDHA lle Şdit[ Demlr (Fel %6

EIlD}lA Şehının §taüil üuğı pH lıalıü {ret: 4 - 11

litARll_AR: Çocuklardan uıak tutıınuz lJguiama sınsında eldiven ııe gözlük kullanınıı Deri ve göz lle teması halinde
bulaşık bölseyi bd zu ile yıkayınıa Tozu tenefftls etmeyiniz. Uygulama sırasında sigara içmeyiniıı As*ı uşun doı
oranlaını a$nayınıa Sad€Ge ıeı€Sl dan yeılerde tullaıımız Toprak re / ııtya yapr* amllzl yaplınlrak gübrenin
kulhnılmıs taıdş edilh.

66lEL 8116l: Kfer 96 6 Fe EDDHA toprakan uygulanır. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu Demir içeren toz bir gübredir.

l(Ull,AIllM DOZU: Sera ve tarla bitklhrinin genç ve ilerl d6nenı|erinde damlama sulama yönteml lle 250 - 300 g / da

dozunda kullanılır. Bu değerler fildr vermesi açısndan tilsiye nlteliğndedlr. Gerçek dozlar EC blrlml lle bltkllerln
durumuna göre bu konuda teknlk bilgisi olan kişilere bellrlenebiIir. Taıısiye edilen uygulama dozunu aşmayınız.

DEPOIAMA ŞARTIARI Ürünü kuru yerde ve torbalann atsını sıkrca kapatarak depo|ayınız. Depolama sıcaklığı + 5 oC

ilzerinde ve 40 oC ahında olmahdır.

rİnul BEYAI|D Tavsiye edilen kullanım şkli, dozu kar§ımı. depolama şartları dışında ve uygulamadan önce veya
sonra olumsuz hara şart|arından do|ayı, meydana _g@-rylardan ve itha]atg ffımamız sorumlu
değildir-

H.M.FE: Haifa M'rcro Fe
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lmal Tarlhl:
Son lfullanma Tarihi: İmaltarihinderı itibaren 5 yıldır

Şar i{o:

şirket vekıli
Bıırak rcİŞİN

ffiffi@@@ffi
Bakanhk Tescll No:
Bakanhk Lisans No: 1771
NetAğrlık:

Piyasaya sunacağmız etiket ile aynı olacağnı taahhilt eder, aksinin ispaü ha|inde4703 sayılı lonuna göre
hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.
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