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UYARILAR: Çocuklardan uzak tutunuz. Uygulama sırasında eldiven ve gözlük kulianınız. Deri ve 8öz ile teması hplinde
bulaşık bölgeyi bol su ile yıkayınız. Tozu teneffijs etmeyiniz. Uygulama sırasında sigarıı içmeyiniz. Toprak ve / veya
yaprak analizi yaptırılarak gübrenln kullanı|ması tavslye edlllr.

GENEL Slİ-eİ: MULT| K PHAST Potassium Nitrate yapraktan ve topraktan uygulanır. E,itkilerin lhtiyaç duyduğu Azot
(N) ve Potasyum (K2O) glbl makro besin maddelerl, lçeren katı (kristal) blr gübredlr.

KUttANlM DOZU: Genel olarak tüm bltkllerln lhtlyaç duyduğu her dönemde yapraktıın 200 - 300 c l tOO Litre su

dozunda kullanılır. Topraktan 2 - 3 Ks l da / eün su dozunda kul]anılır. Bu değerler fikir vermesi açısından tavsiye
niteliğindedir. 6erçek dozlar EC biriml lle bltkllerin durumuna göre bu konuda teknlk bilgisi olan kişilerce
belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama dozunu aşmayınız.

DEPOLAMA ŞARTIAR|ı Ürünü kuru yerde ve torbaların ağzını sıkıca kapatarak depolay nız. Depolama sıcaklığı + 5 oC

üzerinde ve 40 oc altında olmalıdır.

FİRMA BEYANI: Tavsiye edilen kullanım şekli, dozu, karışımı, depolama şartları dışında ve uygulamadan önce veya
sonra olumsuz hava şartlarından dolayı, meydana gelebllacek zararlardan üretici firma ve ithalatçı firmamız sorumlu
değildir.
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Şarj No:

Piyasaya sunacağımız etlket lle aynı olacağını taahhüt eder, aksinln lspatı hallnıie 4703 sayılı kanuna göre
hakkımızda uygulanacak olan cezai lş|emi peşinen kabul ederiz.
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M U LTl K PHAST POTASSİUİVİ NİTRATE

13,5-0-46,2
Garanti Edilen lçerlk
Toplam Azot (N}

Nitrat Azotu (N-NO3)

Suda Çözünür Potasyum Oksit (KzO)
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