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CATE Zn-P
EC FERTILIZER
PK GÜBRE ÇÖZELTİSi
PK O-28,2-5-ı-TE
Garantiedilenlçeıik w/w
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P205)
Suda çözünür Potasyum Oksit (1<20)

Miluro Elementler
Suda çozunOr Çinko (Zn> %9,2

KULLANMATALIMATI(HERZAMAN ETİKETTALİMATLARINIKULLANINIZ)
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Dörtte üçü su ile dolu tanka üst liltreden karıştırarak dökünüz.
Tankı suyla tamamlayınız ve karıştırarak püskürtünüz. Aşın yağmurlu, nemli, kurak ve don tehlikesi olan
anormal hava şartlarında uygulamaktan kaçınınız. Ürünü kullanmadan önce etiketi okuyunuz.

Tahııgiııer

Pamuk

KARIŞABILIRLİK: OretımTaııhı
(ATE Zn-P birçok tarımsal kimyasallar ile kanşabilir ancak uygulanmadan önce bir ön kanşım testi
yapılmalıdır. 2,4-D, Amin ve Esterli herbisitlerle karıştırılmamalıdır. Geniş bilgi için DoktorTarsa’ya
başvunınuz.

ÖZELLİKLER: ______

(ATE Zn-P içerisinde Fosfor, Potasyum ve Çinko bulunduran yüksek konsantrasyonlu bir ______

formulasyonudur. (ATE Zn-P bitkinin erken döneminde çinko ve fosfor noksanlığının giderilmesi için
ve/veya hasat sonrası bitkide bir sonraki sezon için besin rezervlerinin yeniden depolanmasını sağlamak
için uygulanır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:
Ürünü kullanırken eldiven ve maske kullanınız. Kullanım öncesi ve sonrası bütün ekipmanları
temizleyiniz. Gözleri tahriş edebilir, deriyetemas ettirmeyiniz, püskürtülen karışımı teneffüs etmeyiniz.
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.

DEPOLAMA:
Serin ve kuni şartlarda, çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzakta depolayınız. Dondan koruyunuz.
Ürün ambalajı, boş ambalaj ve kalıntılar yerel yönetmeliğe ve kurallara uygun olarak yok edilmelidir.
Gıda maddeleriyle birlikte taşımayınız ve depolamayınız.
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%28,2

%5

4 yaprakh dönemden başaklanma öncesine kadaruyguıayınız. Gerekirse 10 -l4gün araiıkiaıla tekıar ııyguıamaıaryapınız.
Çiçekienme başıangıonda.

300
300

‘~BI*&I uyguıama zamanı ve sayısı

Mısır 4-6yapraklıdöneminde uyguıayımz. 300
Fasuıye 10-15 an olduğu dönemde nıyguıayınız. Aşırı noksaniddarda 10-14 gün anyla tekiar uyguıamaıaryapmak gerekir. 250
Patates Çiçekıenme başlangıandan itibaren 2 uygnıama olarak nşguıayınız. Gerekine 10-14 gün aralıkıanla tekrar uyguıamaıaryapınız. 300
Çeıtik Başaklanma başlangıanda ~itki 4-6yapnklı oıdıığu dönemde>. 10 gün sonra tekıarbir uyguıama yapııır. 300

Soya Fasulyesi Bitki 5-15 au boyunda iken n~guiayınıı Gerekirse 10 -14 gün aralıklanla tekrar uyguıamaıaryapınız. 300
Şeker Pancarı 4-6yapraklı dönemde ışguıay’nız. Aşırı noksanııkıarda 10-14 gün aıayla tekrar nşguıamaıar yapmak gerekir. 300

~~rdekıiıer Meyve gözleri kabarmaya başladığı dönemde ve hasat sonrası döneminde n~guıama yapııır. 200

~~~ı~iıer Çiçeklenme öncesi dönenıindeve hasat sonrası döneminde uyguıama yapııır. 200
Bağ Çiçekıenme öncesi, sonrası ve hasat sonrası uyguıama yapılır. 200
Sebreler Dikim sonrası ve çıçekiennıe dönemi boyıınca uyguıama yapııabiıir. 200

«~aıundye Çiçekıenme öncesi ve sonrası uyguıama yapııır. 200

Net

son Kuııanma Tarihi
Parffi ve Seri No
Depoıama -c

1 litre (1,5 kg)
: Ambaiajın üzerindedir.
: Üretim tarihinden itibaren SYıl
: Ambaıajın üzerindedir.
:sO’c’denaz
:043
: 21169
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Bakanııkusans No
BakaniıkTesdı No

~ Piyasaya sunacağımız ürünıer üzerindeki

_______ etiket biıgiıerınin aynısını olacağınıtaahüteder,

aksinin tespiti haıinde 4703 sayılı kanuna göre
yapııacak cezai lşıemıeri peşinen kabuı ederiz.

Ali Çetin KARAKAYA
Pazarlama ve PazarGeliştirmeMüdürü
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GARANTİ VEYUKLIMLULÜK
DoktorTarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti
etmektedir. Etiketteki talimatların güvenilirliği yapılan denemelere dayanmaktadır. Olağandışı iklim ve
toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde DoktorTarsa
oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.


