
Nfl GUBRE LOSPANSI TONU

SPEEDFOI. VEGETATIVE SC içerisinde NPI( + 6 iz element bulunduran yüksek konsantTasyonılu
sıaspansıyon (ormulasynnudur.
SPEEDFOLVEGETATIVE SC gerekirse topraktan uygulanabilir.
SPEEDŞQrVEGETATIVESÇyı sabahın etken saatlerindeya daakşamıistü uygulamaktercih
edilmelidir.

Şişeyi kullanmadan önce iyice çalkalayınıı.
Tankı yarısına kadarsuyla doldurunuı, önceden hazırlanan SPEEDFOLVEGETATIVE SC karışımını
tankaekleyinlz ve kanştınrlıengerlye kalan ihtlyaçdızyulan sı.şi ekleyiniz. SPEEDFOL
VEGETATIVESC her tünlü kara uetıava uygularııalannda kullanılmaya uygundur.

SPŞEDŞOL VEGETATIVE SC bazı bitki konuma ürünleri ne bitki besinleriyle kanşabilir. Bununla
birlikte, diğerürünleıle kanşıırmadanönce kanşım lesliyapılması önenıle ta4niyeedilir.
SPEEOFOL’VEGETATIV! SCtarım ilaçları ile birlikte kullanıldığında tanm ilaçlarının talinıatlaıına
uyarak kullanılmalıdır. Etikelte tavsayeedilen dozlarile uygalanıayapuldığındaffiıotokıik etkisi
yoktur. Birtank kanşınıında unınleıiu toplam tıacimleri lıiçbiızaman %2 hacimflıacim onanını
aşrnamalıdır.

P280: Konvyacu eldıven/koruyııcu kıyafet/göz kouuyucu~üz korııyacu kullanın.
P305+P351+P33& GÖZ İL(TEMASI IIALINDE: Su ile biıiıaçdakika dikkatlkedurulayın.Takılı ve
yapması kolaysa, kontak lennler çıkarsın. Durulamaya devam edjn.
P403+P233: iyi havalandııılıuış biralandadepolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P405: Kilit allanda saklayın ve çxuklırdan uzak tutun.
P411: S’C ile4O’(aralığını aşmayacaksıcaklıklarda ıadeceoıijlnal ambalaJıudadepolayın.
P501: lçeriği/~abı, yenel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuala göre berlaraf edin.
Gıda ırıaddelerinden, içerekleıden, hayvan yentlerinden uzak tutun.
Sadece gerekli yerlerde kullanıo.
Toprakve/veya yapeakanalizı yapıırılaıak gkbrekullanılıvıaıı tavsiye edilir.

GARANTİ VE YU KUMLU LU 1<
Doktorlarsa rırınası henüzaçılınıamışürunün etiketre yanI kıınyasal bzelliklereuygunluğunu gaıanti
etmektedir. Olağandışı iklim vetoprak şartlan, ıirünan hanalıknllanımıve depolama koşvallanna
uyulmadığı takdirde Doklortanaolnşabilecek problemlerden sorunıludeğildir.

SPEEDFOL bir 56kM markasıdır

uygulamalar Için tamly. edilen dmlar Yaprak tOpgulaınaları

UyşalamazaınauıveSa3nıı

Vejetatlfdönem koyunca ve/veya hasat sonrasıdönemdebir
sonraki sezona daha iyi besin rezervleri ile girmesi için 1-2
uygulama yapılır.
Vejetatifgelişmedönemi boyunca 1-2 hafta arayla ve/veya 2
kere hasat sonrası erken dönemde bir sonraki sezona besın 250
rezervlerinin depolanması için uygulanıc

Lahana Brokoli ve Şaşırtmadan 4 hafta sonra ile hasattan 2 hafta öncesinr kadar
Kamabahar uygulanır.
H b bar Bitkiyi tarn ontecek şekilde uygulayınız. Kardeşlenmevesapau u kalkma dönemlerinde 1-2 hafta arayla uygulanır.

Harenciye ____________

Pa mu k

409

50
Bahardaslirgiin gellşlmi%4Ove%lOiken 2uygulamayapılır.~j~

ı Bitkiyaam öeoecek~{ldüiz.Ç~ei~kidaT’
Ii 2 hafta arayla uygulanır. 500

Hıyar. Kabak Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Çiçeklenmeye kadar 250
Kavun, Karpuz ! 1-2 hafta arayla uygulanır.
Soğan, Sarımsak Kalem doneminde her 2 hafta bit uygulanır.

Hasat sonrası yapraklar hala fotosenlez yaplığı dönemde bir
Üzüm sonraki sezona daha iyi besin ve enerji rezervleri ile girmesi için

uygulanır. 2 uygulama yapılır.
Geniş Ağaçlar ve , ,. .
Meyve Bakçeled Çıçeklenmeoncesıvehasatsovrası 1-1hafta arayla uygulanır. 250
<Muz, Zeytin gibi)
kime, Ayçiçeği Sap uzaması dönemi boyuııcauygulanır. ! 400_
Süs Bitkileri 8itk~’i tam ürlecek şekilde, çiçeklenmeye kadar 1-2 hafta 250arayla uygulanır.
Patales, Pancar Yaprak gelişimi döneminde bilkiyi tam örlecekşekilde bit defa

‘ Havuç uygulanır.
<ilek Ve;etatifgelişmedöneırıi boyunca çiçeklenme başlangıcına 250kadar uygulanır. 2 haftaarayla lekrarlanır. I

Domates. Biber Bitkideyüksek yetim için qereldi yeterli üst aksaın gelişimi 200
Patlıcan Iamnamlanaııa kadar haftalık uygulanır.
Açıkiarla Vejetatifgellşme boyunca uygulanır. 2 hafta arayla Oekrarlanır. 300

ntkdeel Sürgün gelişim dönemindeuygulanır.

Gıkaa~Löaaııe1ııda”az
nra “ON ıopmk tiygulaması Damla nulama rintmınleriyle uygulanır. ikı’şaçdahilindetekıarlanır. O.5-1,Stida’

(r~dIeıaonŞ~gordşogbirhıambsnaştc L5şmdıa’z flndmütaa’çkuırvbıfküin
şekşk ‘göre mü *tor~ as k Şİİ n tğşü (6 beoknnnröz,üe,z
~

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahükeder,
aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

ALI ÇETİN KARAKAYA
Kurumsal Temsil ve Entegre Yönetim SistemleriMüdürü
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Speed/a/S Vegetative SC

r NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU , IKULUNIIADAN ÖNCE IYICE KARİŞTlRINİZ!~

YAPRAK VE TOPRAK UYGULAMALARI İÇİN
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Yumuşak
Çekirdekliler
(8ı’%n,4~nu’4ı)
Sent Çekird eklller
(Kiraz, Şeftali,
talk, Kayısı)

NPKGÜBRESÜSPANSİYONU 16.5-7.6- 12.0±TE
Guranti cdilen Içeri k’ta’v/w Mikro rlernen, ‘vi”.

Toplarıı Azon (N) 16.5 5”d,t çö,’ii’rüı Bor IBI 0,10
Niır.,t AZOtLI (N) 2,7 Suda çözüııtır Bakır ICıJI Tarıramı EOTA ile şeta’)ı 0,021
Amonytım Arotu IN) l.S Sudrı ço,.’üıtıır Demir lEe) Tamamı EDTA ((aş/-ıtl’ 0,05
ure A~otu iNi ı 2.3 S,ı6ı çoriiıııir Manqan (Mn) T.,m.ımı EDil, /aşe I,t)lı 0,02

Sııdrr cö:ı’i,rrT, Fotfor Pentaoksit (P.0,1 7,6 Sudıı Ço.rüıırır Molibden Mn> 0,005
SııdırçivıTırrTş Potasyum Oksit (KG) t2,O Sudrıcbz,’inü, Çinko t/ısI T,ım,ııııı [UlA ile şet,ı:lı 0,151

ffl’ııtcbıtoi4ı4ıın!~.ıaiı/,<ir) :nH? ‘rrİ6.5
Bı ü re oı d uç’ kıL! ~ıcrr,ıı,EıtoWi.,l~ .ıaIı/, i(ıı ‘,‘.ıiZ,,,’ ::‘kQ.,~ri t

SPEEDEOL’ VEGETATIVE St içrrisıudeilPf sızelrnrent lıalunduras yasr\ “.oıı’.ı aırasyunlıı
si!spissiyut tortu ıslasyur u/ar.
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Net Ağırnııc

1,41 kg
Hacım

1 Litre
ı54..nrı, ‘Dc ~ ı~e~

‘ö ve Sail ııumanau&
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Sea kaııaraiaTanuıt,
lkmıunıar*ı’nannttnnn~t

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİİYİCE OKUYUNUZ.
YANICI PATLAYICI ve ÇÜRÜTÜCÜ BİR ÜRÜN DEĞİLDİR.
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