İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
GENEL BİLGİ

RECTIFIER FN özellikle tarım ilaçları ve sıvı bitki besleme ürünlerinin etkilerini
arttırmak için Sera Kimya A.Ş. tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş bir
üründür. RECTIFIER FN ile desteklenmiş ilaçlı sıvılar her türlü yaprak ve bitki
aksamının kullanılan ürünü tamamen almasını sağlar. RECTIFIER FN ile
desteklenmiş sıvıların bitki tarafından tutulması da artar.
ÖZELLİKLERİ

RECTIFIER FN
Özel Geliştirilmiş
Bitkisel Yağ Kompleksi

Yüzde 100 organik bitkisel yağlar karışımıdır.
Sıvılarda yüzey gerilimini düzenler.
Mükemmel bir yayılma ve yüzey kaplaması sağlar.
İlacın bitkinin içerisine daha iyi nüfuz etmesini sağlar.
Islanması ve tutunması zor olan yüzeylerin ilaçlı su ile kaplanmasını sağlar.
KULLANIM ŞEKLİ:
Bitki Adı

Uygulama Dozu

Bütün Kültür Bitkileri

400 cc / 100 l su

FİRMA BEYANI:

Bu ürünün kullanılmasına ilişkin etiketteki tavsiyeler, uzmanların bu
konularda yaptığı araştırmalar ve tarla uygulamalarının sonucunu
yansıtmaktadır. Verilen tavsiyelerin doğru ve güvenilir olduğuna
kanaat getirilerek önerildiği gibi kullanılması şarttır. Bununla beraber,
ürünün kullanımıyla ilgili doğabilecek tüm risklerin ortadan kaldırılması
olanaksızdır. Bunlar; hava şartları, başka mamullerin mevcudiyeti
ya da kullanım hataları gibi bitkide ve üründe hasar, istenmeyen
sonuçlar ve etkisizlik doğurabilen ve firmanın kontrolü dışında
kalan faktörler olabilir. Bu tür riskler kullanıcıya ait olacaktır. Firma sadece
adı geçen ürünün etiketinde yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti
eder ve ürün kullanım talimatına göre uygulandığında, yukarıda bahsedilen
riskler dışında, kullanım amacına uygundur.

DİKKAT
Önce etiketi okuyunuz. Evde kullanmayınız.
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
İlaç buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz.
Maske, koruyucu elbise, eldiven kullanınız.
İlaçlama sırasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz.

Net miktarı : 1 litre
Azami perakende satış fiyatı :
HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI:
İlaçlama tankı ve uygulama aletini iyice temizleyiniz.
İlaçlama tankını 2/3 su ile doldurunuz.
Karışıma katılacak olan zirai ilacı veya gübreyi etiket tavsiyelerine
uygun olarak aşağıdaki sıra ile ekleyiniz.
1. Gübreler ve Bitki Besin Maddeleri
2. Kuru Akışkan (DF) ve Suda Dağılabilen (WG) formülasyonlar
3. Süspansiyon Konsantre (SC) formülasyonlar
4. Suda çözünen konsantre (SL) ve suda çözünen toz (SP)
formülasyonalar
5. Emülsiyon Konsantre (EC) formülasyonlar
6. Karıştırmaya devam ediniz ve tankın 90%’ını doldurunuz.
7. Önerilen dozda RECTIFIER FN ekleyin ve 1-2 dakika yavaş yavaş
karıştırınız.
KARIŞABİLİRLİĞİ:
RECTIFIER FN bütün bitkiler için, her türlü ilaç karışımı ile birlikte
kullanılabilir. Ancak bakır, kükürt ve fosfor içeren ürünlerle
karıştırılmamalıdır. Amaca yönelik olarak tek başına da kullanılabilir.
Bilinen birçok zirai mücadele ilacı ile birlikte kullanılabilir. Ancak
yukarıda belirtilen karışım sırası dikkate alınmalıdır. Karışım
yapıldıktan sonra kısa süre içinde uygulama yapılmalıdır.
İLKYARDIM TEDBİRLERİ:
Göz teması: İlkyardım gerektirmez.
Deri teması: İlkyardım gerektirmez.
Solunması halinde: İlkyardım gerektirmez.
Yutulması üzerine: İlkyardım gerektirmez.

ÜRETİCİ FİRMA:
SERA KİMYA San. ve Tic. Ltd. Şti.
H. Sabancı Org. San. Böl. 3. Cad. No:8 Yüreğir / ADANA
PAZARLAYICI FİRMA:
Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-İzmir- Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

