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gyARıLAR: Kullanmadan önce mutlaka oiıuyunuz. Ürunun hazırlanması için açık alanları havadar
yerleri tercih ediniz. Yüksek ısıveren cihazların (lsıtıcı) ve Alev(Ateş) olan yer|erin 9İraf'$a ya||$?

kullanmayınız. Kullanım sırasında ağız yoluyla alınması halinde zararlıdır. Kusma gibi belirtiler olabilir
derhal doktora başvurulmalıdır. Göze temas halinde tahriş'e sebebiyet veriı bu durumda 15 dakika
temiz şu İle çalkalayıp tıbbiyardım alınız. Vücudunuza(teninize) temas etmesinden kaçınınız, kullanım
sonra§ı mutlaka ellerinizi yıkayınız. Ürunun garantisl kimyasal ve kullanım taiimatlarına uygun ve
normal koşullarda uyguland

ığ

ı

nda geçerli olur.

ÇOCUKLARDAN VE EVCİL HAWANLARDAN UZAK TUTUNUZ.

DEPoLAttiA VE ATIK: Ambalajı oda ışısında ve kapalı olarak saklayınız. Güneş ve dondan
koruyunuz. Serin ve kuru yerde saklayınız. Orijinal ambalajının dışında farklı .bir saklama kabı
kullahmayınız. Kabın ağzını-kullandıktıan sonra sıkıca kapatınız. Biten boş ambalaj kutularını farkİı

için katı atık v9v_a seri dönüşüm
amaçlar İçin ruılanmayınız, 3 kez içleriniçalkalayıp imha edilebilmesi
oC araşında olmahdır.
noktalarına ulaşmasınİ sağlayınız. Depolama Sıcaklığı 0lle + 45

KARışTıRMATALİIuATı:
Sulandırılmış ValuPak'ı yine daha Önceden sulandırılmış Tarım ilaçlan ve
kanştırabilirsiniz. Fakat mutlaka ön kaiışım testi yaparak kanşabltlrliğl kontıo
lmalTarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:

Bakanlık Tescil No:
Bakanlık Lisans No:
NetAğırlık:
Hacim:

KuLLANMArııluırı

T,]xr

:

Vatupak, Tüm sebzelerde ve Tarla bitkilerinde, Meyvelerde, Turunçgillerde, Zeytinde, Bağda, Bitkinin
gelışim jonemleri dikkate alınmak sureüyle yapraktan her uygulama da ortalama 60-120 ml/100 lt su
Üeyİ oo-ızo ml/da dozunda uygulanır.-Düzenli gübıeleme programlarına ilaveten , besin elementi
no'ksanlıklarının giderilmesinde-ğnemlirolalır. Tüm g0bre uygulamalarını önceden alacağınız tqpr?[
teİtİ reya bitki ğoku analizleri sonuçtarına göre yağınız. (Daha genlŞ bilgl lÇin lütfen baYİlnlzİ

anyınız.)

piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüi eder, Aksinin ispatı halinde 4703 saYılı
kanuna gore nİl<l<ımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul
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