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FERTORO PORTO-P tüm bitkilerde yapraktan ve topraktan kullanılabilme özelliklerine sahip bir fosfor
kaynağıdır. Bitkilerin çiçek açma, çiçekten meyveye dönme, kök gelişimi ve fotosentezin yoğun olduğu
dönemlerinde bitkinin artan fosfor ihtiyacını karşılamak için kullanılır.

Sebzelerde

Meyve Ağaçlarında
Narenciye, Nar

Bağ;Zeytin
Çiçek ve Süs Bitkileri
Tarla Bitkilerinde

ZOO-:OO ccl100

Lit

su yapraktan

200-300 ccliOO Lit su yapraktan
200-300 ccl100 Lit su yapraktan
200*300 ccl100 Lit su yapraktan
100-150 ccll00 Lit su yapraktan
200-300 ccl Da yapraktan
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İmalatçı Firma tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım
ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firma garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama

(

şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar
sorumluluğundadır.

toksitite, kalıntılar,

etkili olmayış v.s.)

kullanıcının

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına
maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 ile + 45 oC arasında olmalıdır.

IryARILAR

*Toprak velveyayaprak ana|izi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
*Çocuklardan ve gıdalard an uzaktutunuz

*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Tahriş edicidir göz,yiz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş.ambalajları başka amaçlarla kııllanmayıp imha ediniz.
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