EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMlŞ

M U LTI-FEED

15 _ 30 _ 15 + (2 Mgo) + ME
w/w

GarantlEdihn lçerlk

o/o

Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NHa)
Nitrat Azotu {N,NO3)
Üre Azotu {N-NH2)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit {PzOs)
Suda Çözünür Potasyum Oksit {KıO}
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MeO)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür
Suda Çözünür
Suda Çözünür
Suda Çözünür
Suda Çözünür

Yo
o/o

Yot5
Yo2

Yo0,0\

EDTA ile şelatlıdır}

%

iıe şelatlıdır)
{Zn} 6amamı EDTA

0,005

Yoa,OS
YoO,aZ
%

Molibden (Mo}
Çinko

4,3
4,8

Yo3a

Bakır (Cu} (ramamı EDTA ile Şelathdır)
Demir (Fe) Famamı EDTA ile Şelatlıdır}

Mangan (Mn) Famamı

t5

Yo5,9

0,003

Yoa,007

_
Fe, Mn, Zn}: 2 11
EDTA Şelatının Stabllolduğu pH Aralığı {Cu,
Deri ve göz i|e temasl halinde
sırasında eldiven ve gözlük kullanınız.
doz
UyAR'IAR: çocuklardan uzak tutunuz. Uygulama
strastnda sigara içmeyiniz, Asla uygun

etmeyiniz. uygutarna
gübrenin
butaşık bölgeyi bol su ite yıkayınız. Tozu teneffüs
yerı"rİe
kullanınız. ropraı ve / veya yapİaıt analizi YaPtırılarak
gerekli
oıan
orantarını aşmayınız. Sadece
kullanılması tavsiye edilir.

Fosfor {Pıos) ve
Bitkilerin ihtiyaç duYduğu Azot {N),

uygulanır.
€ENE, Eıt6l: MULTI_FEED yapraktan ve topraktan
gİbi mikro bitki besin
gor,
Demir, Mangan, ırıoıiuoen ve Çinko
Bakir,
potasyum (Kao} sibi makro besin maddeleri,
(kristal) bir gübredir,
maddeleri ve Magnezyum (Mg0} içeren katı

yapraktan 2o0 _ 30o g l Loa Litre su
gelişme dönemi boyunca
'au
KuLIANıM DoZU: Genet olarak meyve ve seb2elerde
değerler fikir vermesi aÇısından tavsiye

- 3 Kg ı d" ı iui* iorrna. kullanılır.
göre bu konuda teknık bılgisi olan
Gerçek dozlar Ec birımi ile bıtkılerın durumuna

dozunda kullanllır, Topraktan 2

niteliğindedir.

kişilerce

belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama dozunu aşmayınız,

sıcaklığı
ağzını sıkıca kapatarak depolayınız. DePolama
DEpotAMA şARTIARı: ürünü kuru yerde ve torbaların

+5

oC

oc altında olmalıdır,
üzerinde ve 40

Önce veya
karışımı, depolama şartları dıŞında ve uygulamadan
F|RMA BEYANI: Tavsiye edilen kullanım şekli, dozu,
sorumlu
firmamız
itha|atÇı
ve
zararlardan üretlci firma
sonra olumsuz hava şartlarından dolayı, *.yorİ, seıeuiı".eı
değildir.
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rİnrvıe: Haifa Chemical Ltd.
P.o. Box 15011, Matam - Haifa 319 05 o0, lsRAİL
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Piyasayasunacağımızetıketııeaynıolacağınıtaahhüteder,aksininıspatlhaıinde4703sayı}ıkanunagöre

peşinen \abul ederiz,
hakkımızda uvgulanacak olan cezai işlemi
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