
EC FERTILIZER
KALSIYUM KLORUR COZELTISI

EUROGAL

GARANTI EDILEN lqERlK o/owlw

Suda QdzUnUr Kalsiyum Oksit (CaO) % 12
Suda QozunUr Bor(B) % 0,2

KULLANILAN BiTKiLER VE UYGULAMA ZAMANI
Tohumlartn gimlenmesi ve fide kiiklendirilmesinde:
Tohum ekiminde veya fidelerin gagrttlmastndan hemen once 3 ltldekar dozunda Eurocal damlama sulama ile verilir.
Yada fidelere verilecek can suyu igerisine 2,5 lt/dekar dozunda Eurocal karrqtrrarak fidelelin kok gukuruna verilir.
Sebzelerde (dornates, biber, salatahk, pathcan), gilek, kavun, karpuz, muz ve siis bitkilerinde : Qigek bncesi gigek sonrasl
meyve olugumu ve hasat dncesi dcinemlerde her seferinde 2,5 ltldekar dozunda verilir.
Meyve afaglannda ve baflarda:
Qigeklenmeden 10-15 giin cince 8 ltldekar, yaz sUrgiinlerinin grkrgmdan 10-15 gtin cince 8 ltldekar ve hasattan 10-15 gtin
6nce 5 lt/dekar olarak uygulanrr.
Narenciyelerde:
Fidan dikiminde: Dikimden 5-6 giin sorua 100 cclfidan,
l-2 yaq: Birinci 100 cc ilkbaharda, ikinci 100 cc 30-40 gtin sonra
3-4 yaq: Birinci 100 cc ilkbaharda, sonrakiler 30-40 giin ara ile 3 defa
5-6 yag: Birinci 150 cc ilkbaharda, sonrakiler 30-40 gtn ara ile 3 defa atrlu ve sulanr.
6 yaq 0stii: Birinci gigeklenmeden 10-15 giin cince, ikincisi haziran dciktmiinden veyayaz siirgiinii grkrgrnda 10-15 giin
6nce olmak kaydryla, her defasrnda 10 ltldekar dozunda damlama sistemi ile verilir.

FiRMA BEYANI
lmalatEr fir'ma, tavsiyelerine uyularak kullantldrfirnda iiriintin kalitesini gara eder. Ancak hatah kullanrm ve
kangunlardan dolayr dofabilecek olumsuzluklar firmanrn garantisi dtgmdadrr. rm vg depolama gaftlanndan
kaynaklanabilecek sorunlar kullanrcrnrn (toksitite, kahntrlar, etkili olmaytg ve vs.

cozUniinlUGU:
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda gdziiniir ve higbir gekilde

DEPOLAMA SARTLARI
Orijinal ambalajrnda normal gartlar altmda (serin ve kuru yerlerde) 1$lg1na maruz
brrakmayrnrz. Normal gartlarda en az 3 yrl siire ile hziksel ve kimyasal cift eder. polama srcakhfr +
5 ila + 45 derece arasrnda olmahdrr.
UYARILAR:
*Asla uygun doz oranlannl a$maymlz ve sadece gerekli olan yerlerde kullanrnrz.
*Qocuklardan ve grdalardan uzak tutunuz.
xTahrig edicidir gdz,yiz ve deri ile temas ettirmeyiniz. GOz ve elle temasmda bol su ile yrkayrnrz.
xKullanrmdan sonra ellerinizi bol su ile yrkayrnrz.
*Kullanrlmrg olan bog ambalajlarr bagka amaglarla kullanmayrp imha ediniz.
xGiibreleme esnasrnda maske, eldiven ve gdzliik kullanmrz.
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TAHAHHUT
Piyasaya sunaca[tmtz iiriiniin igeri[i etiket bilgileri ile tescil belgesindeki de$erlerin ayntsr olacafirnr taahhiit eder, aksinin
ispatr halinde 4703 sayrh kanuna gdre hakkrmrzdayapil,acak cezai iglemleri kabul ederiz.

Uretim Tarihinden itibaren Ug Yrldrr
1-2-3-5-10-15-20-25 Litre veya Kg


