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GARANTI EDILEN IÇERIK
Toplam Azot §)
Amonyum Azotu OIH4Üre Azotu (NH2-N)
Suda Çözünür Fosfor
Suda Çözünür Potasyum O

it (K2o)
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KULLANIM ALANI. SEKLİ ve MİI(TARI: FERToRO SEELIFE; Tüm bitkilerde, yaprakİan ve
topraktan kullanılabilen özelliklere sahip bitki besin kaynağıdır. Kök gelişimi, çiçek açma ve meyve tutum
dönemlerinde bitkilerin azot, fosfor ve potasyum ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
sebzelerde
Meyve Ağaçlarında
Narenciye, Nar

Bağ,Zeytin
Çiçek ve Süs Bitkileri
Tarla Bitkilerinde

50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100

cci 100 lit su yapraktan

ccl100 lit su yapraktan
ccll00 lit su yapraktan
ccl100 lit su yapraklan

ccll00 lit su yapraktan
ccl dayapraktan
Damlama sulama ile sulanan tüm bitkilere topraktan 0r5 -

1

litre i da dozunda uygulanır.

FİRMA BEYANI

imalatçı Firma tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım
ve karışımtardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firma garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şaıtlarından kaynaklanabilecek sorunlar ( toksitite, kalıntılar, etkili olmayış v.s.) kullanıcının
§orumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

@şartlaraltında(serinvekuruyerde)muhafazaediniz.Ürtıntıdirektgüneşışığına

bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
^uru,
Depolama sıcaklığı 0 ile + 45 oC arasında olmalıdır.

UYARILAR

*Toprak ve/veya yaprak ana|iziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir
Socuklardan ve gıdalar dan uzaktutunuz.
tGübreleme esnasında maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.
*Göz,yüzve deri ile'temas ettirmeyiniz. Göz ve elle temasında bol su ile yıkayınız.
*Kullanımdan soffa ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları imha ediniz.
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Ambalaj ın üzerindedir.
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