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ı{K cürnnsi
CE-F.RCE P.TASYUM xİrnaT 13-0 -46

GARANTİ poirEN içEnir
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotou(Nos-N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (KzO)

Ağaçlanı^590_]750Gr/Da,bağIardal000_l200Gr/DaÇi,ekte l200-I40a !r/ §a, i;; 'S;;;'r" 
aç,ı.-riıu, i"ur.ı"ra" üfJitö't'r,Da, Tüm EndtıstriBitkilerinde 2500-3000 

9/ bl ;ı'İtlİt.t...ür uygulanır.u buş;;,ı, sonuçlar e|de edilir.}'aPraktan Uveula1:: l'* Y:ı,İd;;i;;,;ffööffiffia 250-350 gr,ftağıardai00 Litre suya 200_250 gr"Çilekte l00 Liıre SuYa zob-zso"gr"IlT"rÖ',l;,;?L, 
sebzeıeiinoe iooi;,.. sula 200_2 50 gr,ıTüııı Eııdüstri Biıkilerinde ıbo ı-ı"'l,vİ'jso-^;oo e. ıki'üç *k..,g.,ryguırnırsa başarılı soııuçlar elde edilir.ToPraktan UYgulama: 

ryT v3vvg;ğ"rı"::. t 5giolj,;JğC2.u *r,oa, çiıeı<te 6 Kg/ Da, ,Tüm 
sera

E[Irvra npyaNr
lınalatÇı firına, tavsivelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garantieder. Ancak lıatalı ku!lanımve karıŞlınlardan dolaYı oogauiı""et oıurİrrrıutıu, firmanın garantisi dışıııdadır.

İi,,]ixli*im.,T,T*#::J:,l":::,T*i,3^,:,:9',,_Y*alşartlarda en az 5yıl süre ile fiziksel vekiı-ııyasaıözeııiiıerini muhafaza#,.;;;il;T:lff:lf;}İTİ;lt[::# r;ffH;iı,İ,Ji
UYARILAR:
*Toprak velveya yaprak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.xÇoctıklardan 

ve gıdalar dan uzİk lrİrr, ^

*Asla uYguıı doz Jranlann,_uşr*v,n,r'u.'rua... gerekli olan yerlerde kutlanınız.*Clibreleıne 
esırasında maske, .ljir., ve Özl* kullanınız.*Göz,yizve deri ile temas effirmelinizi"-ru, halinde boisu ile yıkayınız.*KullanıIınış 
olan boş ambalajları;;;k; 

-J^,uçıurıukullanmayıp 

imha ediniz.
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Piyasaya sunacagımı', ürünün jçeriği etiket 
l]i*l,:§ tescil belgesindeki değerleriıı u{,., o,u.uğını taahhüteder' aksinin isPatı halind" +zoi .u}rı, t*rr" gore hakkımızJu Şup,ır.ut cezai işlemı..ı tuurı ederiz.

Fıx: 0.2]2 436 00 50
0697 6000 0077

RJM EANAY,
ıtıııvı şinxeri
Blv. Aljağa Orpanizo
l Aliağa / izM]R



IJYARILAR:
*Toprak ve/veva vanrak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.*Çocuklardan 

ve gıdalardun ,r.İ.İİ,'rnJ, '
*Asla uYguıı doz Jranlann, uşrry,n,r'r. ,uo".. gerekli olan yerIerde kuIlanınız.*Gilbreleme esnasında musl.q 

"lOlu.n vl Özl* kullanınz.*cöz, yüz ve deri ile temas 9il.r.yirıri.irur, h"ıiil;;;i;u ile yıkayınız.*Kullanılmış 
olan boş ambalajla, iaiı." ur"nlr.la kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS No
rgsciı- No
paRrizsgni xo
unpriıa raniui
soN KULLANMA raniııi
NEr aĞınıı«

:1645

lJ$lrn tarihinden itibaren beş yı|dır
0.25H.5_ 1 -2_3-5- ı 0- ı Jd-iJ-so rg

CEoı* rc]ııETTRI^,{ SANAYi ve T'CARET ANoNİnı şİnrErİÇoraklar Mahal|esi Adnan suku B;i;u;, irıugl orgaııizeSaiuy]n.'ıg*ri No: 24ll
,feı: 

0 232 436 0a 40 Fax: o ziiiia'örioö'o,-iaĞa ı izıvıin-
raaHHür,
piyasaya sunacağlmız,liriınıi1 içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt
eder, aksinin ispitı halind" +ioj ,"i,ıil;ffi;;;;;"d,;;;Ş.p,ıu.uı, 

cezai işleryği kabul gceriz_ (?ffieS
," 

T} lij#; ı,sRfl D f il, }l5i1,1# 
; 

"

?a&
,ııırıı şınxrri
8lv. Aliağa Oıganiz
j AliağJ / lzMiR

Tcl: 
9;2_3ı 

aıo oo 1ı[ı1o İlj"a:a oo soMersis No; o/doe\sooo boİz


