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UYARILAR
Çocuklardan uzak tutunuz. Göz, yüz, deri ile temas ettirmeyiniz. Önerilen dozajı aşmayınız. 
Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla 

kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. Öncelikle toprak ve/veya yaprak analizleri 
yapılarak bitkinin gerçek ihtiyaçları tesbit edilmeli ve ona göre gübreleme yapılmalıdır. Hazırlık ve 
uygulama sırasında  koruyucu giysi kullanılmalıdır.(Gözlük, Koruyucu giysi, Eldiven, Maske, Bot) . 

DEPOLAMA:
Ürünü serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz, direkt gün ışıgına maruz bırakmayınız. Depolarda sigara 

içmeyiniz, ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı, alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz.



Bitki besin maddelerinin kökler tarafından kolayca alınmasını sağlar. Toprak tuzluluğu ve toprak 
Ph seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Toprağın yapısında yapacağı değişikliklerle su tutma 

kapasitesi ve mikrobiyal faaliyetlerin artmasına neden olur.Kireçli ve killi topraklarda kirece 
bağlanan elementlerin açığa çıkmasına neden olur ve bitki gelişimine katkı sağlar. Ayrıca asidik 

yapısı nedeniyle damlama sulama sistemlerinde kireç kaynaklı tıkanmaların çözülmesine yardımcı 
olur.

Tüm bitkilere; Damlama sistemi  ve yagmurlama uygulaması ile toprağa 0,5lt -2 lt/da dozda 
kullanılabilir .Yaprakdan uygulanamaz. Kullanım dozları toprak/yaprak analizleri sonucuna göre  

bitki ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Aynı şekilde uygulamanın tekrarlanması analiz 
sonuçları ve bitkinin toplam ihtiyaçları göz önüne alınarak bir program dahilinde yapılmalıdır.

Tarla bitkilerinde ekim,dikim öncesi toprağa sulama veya ilaçlama sistemleri ile de uygulanabilir.   
Bu takdirde yüksek doz tercih edilmelidir.
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İnorganik ve organic asitlerin oluşturduğu bir bitki gelişim destekleyicisir.
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