
Multi-npK 13_5- 42
GarantiEdilen lçerik
Toplam Azot {N)
Amonyum Azotu (N-NH4)

Nltrat Azotu (N-NO3}

Suda Çözünür Fosforpenta Oksit {PıOs)

Suda Çözünür Pota§yum Oksit tKzO)

UyAR;IARı çocukiardan uzak tutunuz. Uygulama sırasında eldiven ve gözlük kullanınız. Deri ve göz ite temast halinde

bulaşık bölgeyi bol su ile yıkayınız. Tozu İeneffüs etmeyiniz. Uygulama sırasında sigara iÇmeYiniz. Asla uYgun doz

oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli otan yerlerde kutlanıııız. Toprak ve / veya yaprak analizİ YaPtırılarak gübrenin

ku|lanılması tavsiye edilir.

GENEL BiLGl: Multi-npK yapraktan ve topraktan uygulanır. Bitkilerin lhtiyaÇ duyduğu Azot (N}, Fosfor (PzOs) ve

potasyum (kzo) gibi makro besin maddeleri içeren katı (kristal) bir gübredir.

KULtANıM D9ZU: 6enel olarak meyve ve sebzelerde geiişme dönemi boyunca YaPraktan 200 - 300 S / 100 Litre su

dozunda ku|lanılır, Topraktan 2 - 3 kg l da / eün su dozunoa kullanılır. Bu değerler fikir vermesi açısından tavsiye

niteliğindedir. Gerçek dozlar EC birimi ile bıtıııerin durumuna göre bu konuda teknik bilgİsi olan kiŞilerce

belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama dozunu aşmayinız.

DEPoLAMA ŞARTIARı: Ürünü kuru yerde ve torbaların ağzını sıkıca kapatarak depolayınız. Depolama sıcaklığı + 5 oC

üzerinde ve 40 0C altında olmahdır.

FIRMA BEyANl: Tavsiye ediien kullanım şekli, dozu, karışımı, depolama şartları dıŞında ve uYgulamadan önce veYa

sonra olumsuz hava şartlarından dolayı, meydana gelebi|ecek zararlardan üretici firma ve ithalatÇı firmamız sorumlu

değitdir.

ünçrlcl riRıvıR; Haifa chemıcal Ltd.

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

lrrıeıırçı FIRMA: HAIFA TARıM GüBRE sAN. vE rlc. LTD. şTi.
Etiler Mah. 829 Sok. A Plaza No: 3 / 501 Muratpaşa / ANTALYA

Telı024232255 05 Fax: O24232255a7
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Bakanlık Tescil No:

Bakanlık Lisans No; 1771
Net Ağırlıkı

pıyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatt halinde 4703 saYılı kanuna göre

hakkımızda uygulanacak olan cezai işiemi peşinen kabulederiz,

EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESI HARMANLANMlŞ Ltaüt
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lmalTarihi:
Son Kullanma Tarihi: İma|tarihinden itibaren 5 yıldır

Şari Noı
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