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Piyasaya sunacağımız urünler üzerindeki etiket bilgilerınin aynısını
olacağını taahüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna

gore yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Ali Çetin KARAKAYA

Kurumsal Temsil ve Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü
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UYARILAR, ÖNLEMLER ve DEPOLAMA
P264: Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P305+P351±P338: GÖZ İLETEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa,
kontak lensleri çıkartln. Durulamaya devam edin.
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P411: 50°C’yi aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayln.
P501: lçeriği/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.

EC FERTILIZER
ÇİNKO ŞELATI EDTA
HYDROPONICA® MICRO Zn 15
Garanti Edilen İçerik (w/w)
Suda Çözünür Çinko (Zn) : %15
EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : %15
Şelatın stabil olduğu pH aralığı : pH 2- pH 11

KULLANILDIĞI YERLER:
Hydroponica® Microln 15 tüm bitkilerdeçinko noksanlığını gidermekiçin kullanılır. Bitkilerdeçinko noksanlığı düşük seviyede
çinko bulunmasından veya alkali bünyeli topraklarda çinkonun bitki tarafından alınmasının zor olmasından dolayı ortaya çıkabilir.
Çinko noksanlığı bitkilerde verim, gelişme ve ürünlerde kalite kaybına neden olur. Çinko bitkilerde protein sentezinde,
biomembranlann çalışmasında, hücrelerin oksidatif zararlanmalara karşı korunmasında ve diğerfaaliyetlerde rol alır.
Noksanlık durumunda Hydroponica® Micro Zn 15 uygun şekilde kullanıldığı takdirde bitki normal fotosentez yaparak ürün ve
kalitesi artar.

KULLANMA ZAMANI:
Hydroponica® Micro Zn 15 yaprak, toprak analizleri sonucuna göre ve/veya ilk çinko noksanlığı belirtileri görülmeye başladığında
ve/veya yoğun tarım uygulamalarında düzenli olarak kullanılmalıdır. Gerektiginde uygulamalar tekrarlanır.

KULLANIM ŞEKLİ:
Hydroponica® Micro Zn 15 Topraktan damla sulama sistemlerlyle ve diğer sulama sistemleriyle etiketteki dozlar rehber alınarak
kullanılabilir. Hydroponica® Micro Zn lsYapraktan güvenle tavsiye edilen dozlarda uygulanabilir. Hydroponica® Micro Zn 15
TopraksızTarımda kullanıma uygundur. Katı ortam, su ve hava (hydroponic, wick, ebb&llow, aerophonic, drip, NFTvb.) kültürlerinde
uzman danışmanlar tarafından oranlar hesaplanarak uygulanır.

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

GARANTİ VEYOKÜMLULÜK
DoktorTarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir.
Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor larsa
oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Net : ITHALATÇI FIRMA

Depolama ‘C : 50’C’den az
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 Yıl

p
Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.

Doktor raroa Tarım san. ve rio, A.ş.Parti ve Seri No : Ambalajın üzerindedir. o~nımsao~~ıgeoi2 raııoıll caddelıo’ 30

Bakanlık Lisans No :043 oııso-ooşvvoeaııı/AıloALyAııomiY[reı: 02422494646 ıPb,ı . rao:0242 1494600
BakanlıkTescil No : alork1:4~o3ı8.www,dn.com.tr

Toprak Uygıuıamalan g I da

Meyve Ağaçları 3 uygulama: Meyve tuıomu Sonrası, 200400vegeıalirgeıişim döoemi, hasat sonrası.
3 uygulama: Onarım zamanı. Geıişim 400. 600Muz dönemi. 20 gün sonrası.

4 uygulama: çiçeklenme sonrası.
Narenciye Meyve tutumo sonrası. Meyve 400- 800

renklenme dönemi, Hasat sonıası.

çiıek, Ahudodu 3 uygulama: Beyaz alum dönemi. 100-200Meyve gelişim dönemi. Hasat sonrası.
5 uygulama: 4-6 yaprak dönemi.

Sebzeler Gelişme dönemi, Takip eden her 20 200-300
günde bi[
6 uygulama: 4~6yaprakdöoemi.

Kesme çiçekler Gelişme dönemi. Takip eden her 20 200- 300
günde bir.

Uygulamalar ihfiyay dohiluzde <ekrarlamr.

Yaprak Uygulaınalan 9/1801 SU ile
Yabancı ot ilaçlaııyla beraber ve 20 gün

lahıllar oonraoında 2. uygulama Idekara eo az 200- 300
35 Litre su düşürülmesi tavsiye edilio).

Palates,
Şeker Pancarı, çakıştas 3 hafta sonra ve lOgün 200-300ooorasında ikinci uygulama.Kanala

Meyve Ağaçları uygulama çiçeklenme sonrası. 20 gün 00-130a,alıklaola 3 oygolama.

Sebzeler Çiçeklenme dönemi bir uygolama. 50- 1003ogün aralıklada 3 uygolama.

Kesme çiçekler 4-6 yaprak dönemi ve 2ogün aralıklarla 50 1004 oygulama.
Çim Gelişnıesüresi boyonca 2ogünaralıkıaıla. 60-100

Topraksız Küıuür Oranla,, uzman danışmalarm tavsiyesine göle belidenk,
Dezlama Örneği

0,1 kg Hydra oni<a Mkro Zn 15/1000 [su =15 ppm zn (g /1000k)
0,23 mmol I çinto

DOflOR M a r*tı~ SANAYi E ricnıı ~.
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Bu değerler tavs(ye nhteliğindedir. Uygun dozIer torvensal oroalizsonuçlan ve bit kileri” gelişinı dururzılorına göle uzman danvşmanlor tarafından belirlenir.


