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KUtLANlM TAtiMATtARl:
Brandt Reaction s Ds suda çözünür bir üründür. Bu e ekipmanları ile birlikte ya da

sulama sistemlerine en.iekte edilerek uygulanır. şlanglç ya da temel bre olarak ta direkt olarak toprağa

uygulanabilir. Brandt Reaction s Ds, açlk alanlarda ve seralarda, sebzeler, tarla bitkileri, meyveler, yeşil alanIar

eibi coğu bitkiler için kullanıIabilir.

KUttANlM DozlARl (Topraktan uygulama}
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 12o gr ürünü en az 1 litre suda çözünüz. ihtiyaç halinde uygulama tekrarlanabilir.

Hafif noksanlık: L25-45O Er/da
orta derecede noksanlık: 450-9OO gr/da

Şiddetlinoksanllk; 900-1300gr/da

FIRMA BEYAN|: satlcüsl ürünün normal şartlar altlnda Ve talimatlara uygun olarak kullanlldlğlnda ürünün
kimyasal özelliklerini Ve etiketinde yer alan amaclna uygunluğunu garanti eder. Ancak ne bu garanti ne de
ticaret sağlayan Veya bahsi geçen ürünlerle uyumluluk garantileri, etikete uygun oImayan kullanımlar veya

5atıcının öngöremeyeceği şartlarda doğabilecek riskler icin geçerli değildir. Altcı bu tür risklerj üstlenir.
KARıŞABitiRtiK: Brandt Reaction s Ds,asit karakterli gübreler ve diğer besin maddeleriyle birlikte karlştlrlIabilir.
istenilen karışım daha önce tecrübe edilmediyse kavanoz test| yapılması önerilir. BRANDT REACT|ON SDS '|

amonyum tiyosulfat, potasyum tiyosuIfat, yüksek pH ya 5ahip ürünler veya serbest amonyak içeren ürünlerle
birlikte kullanmaylnlz.
KARlŞlM: Tavsiye edilen miktarda ürünün çözmek icin planlanan gerekli miktarda suyun yarısında ürünü

çözmeye başlaylnlz. Karlştlrmaya devam ederken yavaşça suyu tamamlaylnlz. suyun slcakllğl Ve kalitesi

maximum çözünürlüğü belirleyic|dIr. lllk sular çözünürlülüğü ve çözünürlülük süresini klsaltlr. Bu ürün çözeltiye
karlştlğl zaman sıcaklığı düşürür. Gübrenin tamamen çözünmesini sağlamak iç|n slcakllk düşüşlerini göz önünde
bulundurmak stok çözeltiler hazIrlarken önemtidir.
DEPoLAMA ŞARTLAR|: orijinal ambalajlarda kuru Ve iyi haValanan depolarda 5aklaylnlz. Gldalardan,5u
kaynaklarlndan uzakta, ahşap paletler üzerinde saklayınız. -5 ile 40 o C de normal şartlarda üretim tarihinden
itibaren 3 yll özelliğ|ni korur.
uYARlLAR:
* Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.
* Çocuklardan Ve gldalardan uzak tutunuz.
* Gübreleme esnasında maske, eldiven Ve gözlük gibi koruyucu unsurlar kullanlnız.
* Göz, yüz Ve deri ile temas ettirmeyiniz, temaslnda bol su ile ylkaylnlz.
* Teneffüs etmeyiniz, yutmaylntz. Aksi halde ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktora başVurunuz.
* Kullanılmış boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz başka amaçlar için kullanmayınız.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılmas| tavsiye edilir.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:

son Kullanma Tarihi Parti No: Net Ağlrllk:

ÜRETici FiRMA: Brandt consolidated, lnc.2935 south Koke Mill Road springfİeld, lllinois 62711 UsA
iTHAtATcl FiRMA: AGRoBEST GRUP TAR|M ltAçtARl ToH. iMt. lTH. lHR. sAN VE Tic A.Ş.

ADRES; ATATÜRK MAH. KAzlM KARABEKlR cAD. No: 61 uLUCAK/KEMAtPAşA/izMiR
iEL| O |232| 877 r7 70 FAXı O (232| 877 L7 7t
Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı5ı olacağını taahhüt

eder, aksinin ispatı halinde 4703 saylll kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.
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