
EC FERTILIZER
DEMİR ŞELATI -EDDHA

FERRoKII{G

GARANTİ EDİLEN içEnr«
Suda Çözünür Demir (Fe)

IPPIA ile Şelatlı »emiİ 6e;ORTO-ORTO EDDHA ile Şeİalı Demir (Fe)EDDHA Şelatının stabil 
"lO'rC;pH 

aralıgı

DA]VILAMa@
Gr/Da DOZUNDA UYGULANIR.

rrrİNrİĞi: FERRoKING'in etkisiaŞağıda belirtilen durumlarda daha hızlı görülür.Toprak tipi: Kumsal. hafif b1.1n|.];;;;;rr.da daha çabuk sonuç alınır.Toprak nemi: Rutubetli toprakLrJ, O!lr, ç"Urk sonuç alınır.Toprak sıcaklığı: s,"ut toi.utiu.J"d"'ruIı, soğuk top.utıu.u nazarandaha yüksektir.
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KULLANIM ALANI' ŞEKLİ' ,AMANI ve MİKıARı: FERRoKING, Meyve ağaçlarında (elma, armutşeftali' erik' kaYısı' vb"bağlariJ 

";;;;iiı:-:ril"*l!"jr.,ro" 
ve sebzeier ii"-lıı. bitkiıerinde demireksikliğini gidermek 

-amacıYla tulıunıi,. FERRoKINĞ, i"rı. ,okr;;;;; ;ük belirtileri görülmeye

!itff*:Tff"*lj[: ffi;#i,i;,:{İ,l-ç$[iu;l,,nl#f.i,ffio[,.:o3:. putıu,,ua-un) 
".ı.inpatIamadan, yarısınt çiçek sonra.,-İ;Ö. teşekkülünd, j ,ygrıurak uygundu.. ;;HlJ,l^Ö: .1İ'İjtoPraktan uYgulanmaliaır, Rgacın d;;;lil 

ilil-;1i,n]o".,i ,?r;ru ouır...ı-oiu..ı. is-zo cm kazılır. ağaç
baŞına tavsiYe edilen ao',uuZıino;k'r;;* veya sulandırarak i«ıktııür, toprakla kapatılıp sulanır.
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lym::,*:'ş^yry.|,"*\kullanıldığındaürününkalitesini
;:,§T;i,frfi,ffj,il;"i:tl*l1,ı;isffi ffi :ilHf ]J::ilİl'xlffj"T.iffiLİ'fl i,}i*'i:depoıama şartıarından 1uvnu[ı*uuii"";Hilililil-:',1ff:il,r,ilH':lJ,?:,11İii; 

İJ'll,*,jjlİ,"*sorumluluğundadır. ve vs.) kullanıcının

p,pRRozuNti6aa.
tek başına uygulanır.
preparatlar ile ağır metal

uygulanabilir. Ancak bakırlı

DEPOLAMA SARTLARI
orijinal u'uuffiEno.naı 

Şartlar altında (serin ve kuru yerlerd e) muhafazaediniz
:'j§j'i:1',Y__'_,,uo..uyy,,. N..-"l ;;;;;,'";';;;,liHJ"Jl"ff}:l!:'??"o*,'1 Yi.ylu direkt güneş
ıŞığına maruz bırakmayınız. Normal u**or'"r';;;rlİ|fi:;f'"' muhafaza ediniz- Yyu direkt güneş
eder, Depolu.r.,""kİrğı + 5 ıİ, İ ,İÖ'rÖ'İ""""" rrasını|o ^,*^,|.']|'.l 

ve kimyasal özellikleriri ,rı,?lrjed er. Depoıu-, .,""ki,ğ; ; j ;;" ;' ö' ;i]'##"T ;J,i j**:,İİ:İ

LİSANS No
rpsciı- No :.1645

panrilsıni No
üngriı,ı raniı-ıi
soN KULLANMA renİrıİ : Üretim taıNer aeı_niiK.,". 
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ürurici rinıvı,q.
t-HENGDU ZETIAN CHEMICAL Co., LTDADD 55 JIANsHE no._crıpNco-u şöiiraN / cHINATel: + 86 28 69695576 Fax: * t{ütİİİ)İo'

ffi l{TAIi ve 1ican.r aNoNııa şınr,rıÇoraklar Mah AdnanSaka Blv all"e" ö[un,r. Sanayi Bölgesi No: 24llTel:0 232 436 00 40 Fax: o z.ız"ilZ-oöo-o orıoc d ı izıvıip.

Diğer toz ve sıvı gübrelerle karışhrılarak
içeren diğer gübrelerlJ krıştırl.;;j;;,,
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UYARILAR:

: Ş:Öxİ"H'"::I: ;lİ;ffi;HnTHil" gü bre ku l lan ı lmas ı tavs iye edi l i r.
*Asla uYgun doz Jranları",.r;;;;;;;'rl'rua"". 

gerek|i olan yerlerde kullanınız.*Gübreleme 
esnasında ru.t., .İİlr., 

". 
görlüt kullanınız.*Göz,yiiz ve deri ile temas ettirmeyiniz;;*] halinde uoi* ile yıkayınız.*Kullanılmış 

olan boş amuaıalıai, dait, 
"#"oı*la kullanmayıp imha ediniz.
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eder, aksi n in i spatı ha, i n J" + irijl"i, ıffi ililH il?fiilİff fffillf "t?:Hn rru*


