
EC FERTILIZER
Bor(B), Mangan(Mn-Sülfa|, Molibden(Mo) ve Çinko(Zn-Sülfat)

Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
BRANDT SMART QUATRO

GARANTi EDiLEN İçnnix:
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çiııko (Zn)
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ÖZnllİXl,nnİ: BRANDT SMART QUATRO 'nun içeriğindeki mikro bitki besin elementleri bitkilere
yapraktan püsküıtülerek uygulanmak üzere formüle edilıniş olup, diğer kimyasallarla fiziksel olarak
karıştırılab i l ir.

KULLANtM DoZU. ZAMANl VE SEKLİ: Mısır, Buğday, Pamuk, Patates, Yerfıstığı, Tütün, Çeltik, Kanola,
Pancar, Ayçiçeği v.b. gibi tarla bitkileri ile tüm ıneyve ve sebzelerde mikro besin elenıenti eksikliğini gidermek
amacıyla vejetasyon periyoduna göre dekara l50-250 cc-dozunda yapraktan uyguIanır. İhtiyaç halinde uygulama
tekrarlanır. Alınacak sonuçlar ve veriın iklim, toprak, bitki ve benzeri faktörlerine göre şekilleneceğinden dolayı
en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizleri yaptırılması ve buna dayalı gübreleme programlanması
önerilınektedir.

KULLANlMA HAZIRLANMASI:
Pülverizatöı,ü 113 veya2l3 oranında su ile doldurunuz. Farklı kimyasal maddeler ilave edilecek ise ekleyip iyice
kaı,ıştırınız. Geı,ekli ıniktarda BRANDT SMART QUATRO iIave ediniz ve yeknesak bir karışım elde edilinceye
kadar karıştırın ve pülverizatörün kalanıırı su ilave ederek tamaınlayınız.
FİRMA BEYANI
İr"l.tç, f,**, t""siyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanıırı ve
karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firınanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama

şartlarından kaynaklanabiIecek sorunlar kullanıcının soruıırluluğundadır
cözÜNünıüĞÜ ve xnnışngiıİnLiĞi
Suda tavsiye edilen konsaırtrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek fosforlu
ve alkali(ytiksek ph) çözeltileı-le karışıın hazırlanmadan önce ön karışım testi yapılması önerilmektedir.

DEPOLAMA SARTLARl Orjinal anıbalajında normal şaıtlar altında (Seriıı ve kuru yerlerde ) ınuhafaza
ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmaylrız. Normal Şaıllarda eıı az3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini ını,ıhafaza eder.Depolama sıcaklığı +5/+40 oC arasındadır.

UYARlLAR
ı Asla ııygun doz nriktarını aşmayınız, sadeçe gerekli yerlerde kullanınız
o kullaırınadan önce etiketi okuyunuz. koruyucu eldiven ve ınaske kullaırınız
ı Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz ile teınasından kaçınınız v9 teması halinde bol su

ile yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak ana|izi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ffi
Tescil No:
son kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

üretiın Tarihi
Net Ağırlı|r:

\§
§ünnrici piRvı.l: BRANDT EURopE, SL

Ctra. Carınona-Guadajoz Knı, 3,1
PO Box 98
4l 4l0 Carnıona-Seville (Spain)
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iruıı-nrçı FiRMA: AGRoBEsT GRup TARıM iıaçı-anı ToH. iML. irrı. irın. sAN vE TiC A.ş
ADRES: ATATÜRK MAH. KAZIM KARABEKiR CAD. No:6l ULUCAK/KEMALPAŞA/IZMiR
TEL: 0 (232)87'7 17 70 FAX: 0 (232)8'7'7 |'7 7l

Piyasaya sunacağımız ürüıı üzeriırdeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksiııin tespiti halinde
4703 sayılı kanuna göre hakkıınızda yapılacak cezai işleıırleri peşinen kabul ederiz.
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