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KULIANlM TAtıMATIARl
Brandt Reaction P DS suda Çözünür, bir üründür. Bu ürün suda çözülerek gübreleme ekipmanları ile birlikte yada sulama
sistemlerine enjekte edilerek uygulanır. Başlangıç yada temel gübre olarakta direkt olarak toprağa uygulanabilir.
Brandt Reaction P DS, aÇık alanlarda ve seralarda, sebzeler, tarla bitkileri, meyveler, yeşil alanlar gibi coğu bitkiler için
kullanılabilir

KULLANlM DOZIARI (Topraktan uygutama):
GerÇek dozlar bitkilerin vejetasyon periyodu,toprak durumları vb koşullar göze alınarak, EC hesabıyla teknik bilgiye sahip
mühendislerce belirlenmelidir.Bununla birlikte genel kullanım dozları aşağıdaki gibidir. çözeltiyi hazırlarken 120 grürünü en
az ]- litre suda çözünüz . ihtiyaç halinde uygulama tekrarlanabilir.

Hafif noksanlıklarda: 3O0-5O0 grlda
Orta derecede noksanlıklarda: 600-800 gr/da
Şiddetli noksanlıklarda: 800-1100 grlda

FıRMA BEyANl: satıcısı ürünün normal şartlar altında ve talimatlara uygun olarak kullanıldığında ürünün kimyasal
özelliklerini ve etiketinde Yer alan amaclna uygunluğunu garanti eder. Ancak ne bu garanti ne de ticaret sağlayan veya bahsigeÇen ürünlerle uYumluluk garantileri , etikete uygun olmayan kullanımlar veya satcın|n öngöremeyeceği şartlardadoğabilecek riskler icin geçerli değildir. Alıcı bu tür riskleri üstlenir.

KARıŞABıtiRtiK: Brandt Reaction P DS tek başına yada diğer bir çok gübre iIe birlikte karıştırılarak uyguIanabilir. istenilenkarıŞım daha önce tecrübe edilmediyse kavanoz testi yapılması önerilir. Brandt Reaction P DS yl amonyum tiosulfat,potasyum tiosulfat, yüksek pH ya sahip ürünlerveya serbest amonyak içeren ürünlerle birlikte kullanmaylnız.

KARlŞlM: TavsiYe edilen miktarda ürünün çözmek için planlanan gerekli miktarda suyun yarısında ürünü çözmeyebaşlayınız, karıştırmaya devam ederken yavaşça suyu tamamlayınız. suyun sıcaklığı ve kalitesi maximum çözünürlüğübelirleYicidir,llık sular Çözünür|ülüğü ve Çözünürlülük süresini kısaltır. Bu ürün çözeltiye karıştığı zaman sıcaklığı düşürür.Gübrenin tamamen Çözünmesini sağlamak için sıcakllk düşüşlerini göz önünde bulundurmak stok çözelti|er hazırlarken
önemlidir.
DEPOLAMA ŞARTIAR!: Oİllinal ambalajlarda kuru ve iyi havalanan depolarda saklayınız. Gıdalardan,su kaynaklarından
uzakta, ahşap paletler üzerinde saklayınız. -5 ile 40 o c de normal şartlarda üretim tarihinden itibaren 3 yıl özelliğini korurUYARlLAR:
* Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.
* Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük gibi koruyucu unsurlar kullanınız.* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temasında bol su ile yıkayınız.
* Teneffüs etmeyiniz, yutmayınız. Aksi halde ve bekl enmeyen bir etki görüldüğünde doktora başvurunuz.* Kul|anılmış boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz başka amaçlar için kullanma ylnlz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gubre kullanılması tavsiye edilir
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