EC FERTILIZER

çiNroru cüBRE çöznrrisi
(çiNro sür-,rır içnniKli)
FERTORO CHINCO

GARANTI EDILEN IÇERIK
Suda Çözünür Çinko (Zn)

:WW
:o/o8

KULLANIM ALANI. ŞEKLI ve MII(TARI:
FERTORO CHINCO bitkilerde çinko eksikliği görüldüğünde ginko takviyesi olarak önerilir. FERTORO
CHINCO topraktan ve yapraktan rahatlıkla kullanılabilen ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu çinko'yu bitkilere
alınabilir forumda sunan bir gübredir.
DAMLAMA SULAMA İr,n rÜıvr gİrKİLnRE 500-1000 cc/Da TOPRAKTAN IIYGULANIR.
Yapraktan 200 ccl100 Lt su
SBBZELERDE
Yapraktan 200 ccl100 Lt su
MEYVE a.ĞaÇ r,^Annrını.
Yapraktan 200 ccll00 Lt su
NanrNciyn, NAR
Yapraktan 200 ccll00 Lt su
BAĞ, znyriN
Yapraktan 150 ccl100 Lt su
KABAK
KARpUZ,
KAVUN,
çiınr,
Yapraktan 100 ccl100 Lt su
nirrir,nni
süs
çiçnr,
girKirnRiNDn
Yapraktan 100 cc/l00 Lt su
TARLA

r,inwra BEyANI
imalatçı fırma, tavsiyelerine 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
sorum luluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

,o al şartlar altında (serin ve kuru yerde) mahafaza ediniz. Ürtlntl direkt güneş ışığına
"mbalaj*d"
marüz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fıziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 ile + 45 oC arasrnda olmalıdır.
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IIYARILAR:

*Toprak ve/veya yaprak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
*Çocuklardan ve gıdalard an uzak tutunuz
*Asla uygun doz oranlarını aşmaymz ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Göz, yiz ve deri ile temas effirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
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ünprivı TARiHi ,
SON KULLANMA TARİHi

NET AĞIRLIK

trnrrici

Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
05-1-21-5-1 0- l 5-20 -25-3 8,5 Litre,
0.650-1.32.6-3 .9-6.5-1^3-19.5-2Ç32.5-50 Kg
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TORO FERTILIZANTES S.L.U
Ptda Horno Alta D-9 Polıgono 37 Parcela 1l3 İSPANYA
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acnospr TARIMSAL ÜnErİııı PAZ

SAN. Ve TİC LTD ŞTi
Demircikara Mahallesi 1424. Sokak No: 34 Kat 1 Daire 4
Tel: 0 242 3|3 16 26Fax: 0 242 3I3 11 76 ANTALYA
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ve Tic.Ltd.Şti.

Tel:0.242.3
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TAAHHÜT
aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.
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