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Toplam Azot (N)
!*
Amonyum Azot'u §rH4-N)
Nitrat Azot'ıı(NO3-N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (PzOs)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (KzO)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.
Suda Çözünür Çinko (Zn)Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.
EDTA Şelatın stabil olduğu pH aralığı
EDTA Şelatın stabil olduğu pH aralığı
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KLI ZAMANI

sebzelerde
Meııre Ağaclarında
süs Bitkilerinde

Cilek
Muz
Bağ ( Omca Basına )

ww

%15
%3
%12
%5
%35
% 0.0l
% 0.0|

%0.2

% 0.02
% 0.02

(Fe) için 2-6.5
(Cu, Mn, Zn) için2-Ll

ve MIKT ARl
TOPRAKTAN

YAPRAKTAN

500_ 500 srldalsün
500_ 500 srldalsün

100-200 sr / l00 lt su
100-200 srl l00 lt su

500_ 500
500_ 500
500- 500
500_ 500

100*200 sr / 100 lt
100-200 sr / 100 lt
100-200 srl l00 lt
100-200 srl 100 lt
100-200 sr / 100 lt

m/dalsün

srldalsün
srldalsün

m/dalsün
500- 500 pr/dalsün

su
su
su
su

Zeıtin
su
FIRMA BEYANI
AGROSEL firması, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı
kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım
ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının
sorumluluğundadır.

cözüNünr-üĞü

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTI,ARI

Orijinal ambalajında nonİıal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) mııhafaza ediniz, Ürtlntl direkt güneş
ışığına maroz bırakmayınız. Normal şartlarda en az3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini mıhafaza
0C
eder. Depolama sıcaklrğı + 5 ila + 40
derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınz ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Göz,yuz ve deri ile temas effirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
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