
a>
>

E
—a>
N
:0
(D
Cu
CO
CU
>,..— ‘-
Lu
~
t Eac
.0 C
:0 a>
~r’ N
‘.J :0
t

Cu

EW

>..:D
‘DO
t.—a>>
tuJ
Cu~

Ec

t”

ma>
corn
CD>,
to CO
0) Cu

a).—
> ‘0)

~. ‘0)
— =
o a)
En—
0—o :0e”>
ci).—o>E
G) “

Da)ma

L~’ ~ILüifra•~

Net
Depolama’C :50 (‘den az
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 Yıl
Uretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.
Parti ve Seri No : Ambalajın üzerindedir.
Bakanlık lisans No :043
Bakanlık Tescil No :

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını
oıacağını taahüt eder, aksinin tespiti haıinde47O3 sayılı kanuna

göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.
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EC FERTILIZER

BAKIR ŞELATI EDTA

HYDROPONICA® MICRO

Garanti Edilen içerik (wiw)
Suda Çözünür Bakır (Cu) :% 15
EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 15
Şelatın stabil olduğu pH aralığı : pH 2- pH 10

KULLANILDI~I YERLER:
Hydroponica® Micro Cu 15 tüm bitkilerde bakır noksanlığını gidermek için kullanılır. Bitkilerde bakır noksanlıgı düşük seviyede
bakır bulunmasından veya alkali bünyeli topraklarda bakırın bitki tarafından alınmasının zor olmasından dolayı ortaya çıkabilir. Bakır
noksanlığı bitkilerde verim, gelişme ve ürünlerde kalite kaybına neden olur. Bakır bitkilerde oksidatif enzimlerde ve proteinlerin
elektron transferinde rol oynar. Noksanlık durumunda Hydroponica’ Micro Cu 15 uygun şekilde uygulandıgında bitki normal
fonksıyonlarına döner. Verim ve kalite artar

KULLANMA ZAMANI:
Hydroponica’ Micro Cu 15 yaprak, toprak analizleri sonucuna göre ve/veya ilk bakır noksanlığı belirtileri görülmeye başladığında
kullanılmalıdır. Gerektiğinde uygulamalar tekrarlanır.

KULI.ANIM ŞEKLİ:
Hydroponicac Micro Cu 15 Topraktan damla sulama sistemleriyle ve diğer sulama sistemleriyle etiketteki dozlar rehber alınarak
kullanılabilir. Hydroponica® Micro Cu 15 Yapraktan güvenle tavsiye edilen dozlarda uygulanabilir. Hydroponica Micro Cu 15
Topraksız Tarımda kullanıma uygundur. Katı ortam, su ve hava (hydroponic, wick, ebb&flow, aerophonic, drip, NFl vb.) kültürlerinde
uzman danışmanlar tarafından oranlar hesaplanarak uygulanır.

KARIŞABILIRLIK:
Bazı tarım ilacı, toz ve sıvı gübre ile karışıma uygundur. Buna rağmen genel uygulamalar yapmadan önce mutlaka karışım testi
yapılması önerilir.

UYARILAR, ÖNLEMLER ve DEPOLAMA
P264: Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P330: Ağzınızı çalkalayın.
P301-ı-P312:YUTULDU~UNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız UWSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOW
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.lakılı ve yapması kolaysa,
kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise:Tıbbi yardım/bakım alın.
P403+P233: İyi havalandırılmış biralanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P411: 50°(’yi aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.
P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.
Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.
Sadece gerekli yerlerde kullanın.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Çocuklardan uzak tutunuz.

Ş 11302: Yutulması hutınde zaraıbdır.
H319: cıddı göztahrişlne yoı açar.

Toprak uygulamaları g/da Yaprak Uygulamaları 9/100 Lsu ile
Meyve Ağaçları 3 uygulama: Meyve tulumu sonrası, 20-SO Tahıllar Ot ilacı ile beraber (dekara en az 30 120’ 200

vegetatif gelişim dönemi, hasat sonrası, Litre su düşürülmesi tavsiye edilir).
3 uygulama: Onarım zamanı, Patales,

80- 160Muz Gelişim dönemi. 20 gün sonrası, Şeker Panca,ı, Çıkıştan 3 hafta sonla ve 20 gün 60-
sonrasında ikinci uygulama.

4 uygulama: Çiçeklenme sonrası. Kanola
Narenciye Meyve tutumu sonrası. Meyve 100— 200 Meyve Ağaçları uygulama çiçeklenme sonrası. 20 gun 20-SO

renklenme dönemi. Hasal sonrası, sonra ikinci uygulama.

Çilek, Ahududu 3 uygulama: Beyaz alum dönemi. Sebzeler Noksanlık görülmesi durumunda. 20-SO10-20Meyve gelişim dönemi. Hasat sonrası. Kesme Çiçekler ‘Gy rat dönemi ve 20 gUn aralıklarla 30-
ulama.S uygulama: 4-6 yaprak dönemi.

Sebzeler Gelişme dönemi. Takip eden her 10-30 Kanala Çiçektenme öncesi. 20-40
30 gü nde bir.
6 uygulama: 4-6 yaprak dönemi F Topraksız Kültür Ioranıar, uzman danışmaların tavsiyesine göle belirlenir

Kesme Çiçekler Gelişme dönemi. Takip eden her 30 10-40 Dozlama Örneği
gündebir. 0,1 kg Hydroponica MicroCu 15 / l000Lsu =15 ppm Cu (c/boo Li

liygulamalarihliyaçdahilindetekrarlanır. 0,24 mmol / I Bakır

GARANTi VEYÜKÜMLOLOK
Doktorlarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir
Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktorlarsa
oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

İTHALATÇI FIRMA
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Bu de~e,le, tavsiye nifeliŞndedir. Uygun doria, tarımsal anolit sanaçlan ve bitkilerin gelişim durumlarına göre alınan donqnnanlar tarafından belirlenir.
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