EC FERTILIZER

DEMİR $e-SÜLFAT), MANGAN (Mn- sÜr,rar) ve

SIVI

çiNKo

(Zn-

sÜr,rar)

ivıİrno gİrKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
FERTORO M.ZFe PLUS

GARANTİ pnirBN

ww

içEnir

o/o 4

Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünİir Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

o/o 3

%2

KULLAN[IM ALANI. ŞEKLİ ve MİI(TARI: FERTORO MZFı Plus; Tüm bitkilerde görülen demir, çinko
ve mangan eksikliğini spesifik formülasyonu ile gideren bir üründür. Ürtiniln kalitesini ve verimini etkileyen
topraktan ve yapraktan rahatlıkla kullanılabilen bir üründür.

YAPRAK UYGULAMALARI:

ccll00 Lit su
ccil00 Lit su
ccl100 Lit su
ccll00 Lit su
:10G-150 ccl100 Lit su
:1OG-l50 ccll00 Lit su
:l00-150 cclDa

sebzelerde
Meyve Ağaçlarında
Narenciye ve Nar
Bağ ve Ze5rtin
Çilek, Kavun, Karpuz, Kabak, Hıyar
Çiçek ve Süs Bitkilerinde
Tarla Bitkilerinde

:l50-200
:l50*200
:150-200
:150-200

TOPRAKIIYGULAMALARI: Damlama

sulama ile sulanan tüm bitkiiere1-2 Litre/Da

F,İRMA BEyANI
İrn"l"tç' fi."r"J*siyelerine 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
soruml'uluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürtınti direkt gtıneş ışığına
ff|arüz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl stire ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 0 ile + 45 oC arasında olmalıdır.

UYARILAR:

*Toprak ve/veyayaprak ana|izi yaptırılarak gübre kullanılması
tavsiye edilir.
*Çocuklardan ve gıdalard an uzaktutunuz
*Asla uygun doz orarılarınl aşmaymız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Göz,yiiz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
*kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarlakullanmayıp imha ediniz.

LiSANS No

1110

TESCİLNo

188l7

SON KULLANMA TARiHİ
NET AĞIRLIK

Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
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