
ÇAMLI BİOFARM

SÜLFO CORRECTOR
TOPRAK PH DÜŞÜRÜCÜ
TUZLULUK GİDERİCİ

ÖZELLİKLERİ:

 Toprak tansiyonunu (pH'ı) düşürür.

 Toprak tuzluluğunu azaltır.

 Toprak pH’sının yüksek olduğu durumlarda besin elementleri kilitlenir bitkiler tarafından
alınamaz hale gelir. Toprak pH’ını düşürerek topraktaki bu makro ve mikro elementlerin
alınımını kolaylaştırır.

 Toprağı gevşetir ve köklerin daha rahat çalışmasını sağlayarak kök gelişimini teşvik eder.

 Kökleri rahatlamış olan bitkide verim ve mukavemet artar.

 Toprağa daha önce uygulanmış gübrelerin olumsuz etkilerinden kaynaklanan tuzluluk
(Sodyum) ve Bor probleminde kullanılarak toprak iyileşmesi sağlanır

 Suyun sertliğini giderir.

 Damlama sulama borularını açar.

UYGULAMAKOŞULLARI:

Sülfo Corrector toprak yüzeyine doğrudan püskürtülebilir, karık sulamada karıktaki suya ilave
edilebilir, damlama sulama ile uygulanabilir ve gübreleme bandına uygulanabilir.Uygulamadan
sonra su verilmeye devam edilmelidir.



KULLANIM ZAMANI VE DOZU:

ÜRÜNADI KULLANIM DÖNEMİ SULAMA SUYU
İLE KULLANIM
DOZU

Açık Tarla Sebzeleri Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme
boyunca 10 gün ara ile 2 -3 uygulama 2 - 2,5 lt / da

Sera ve Örtü Altı
Sebzeleri

Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme
boyunca 10 gün ara ile 2 -3 uygulama 2 - 2,5 lt / da

Meyve ağaçları Vegatatif gelişme dönemi boyunca
1-2 hafta ara ile 2 - 3 lt / da

Bağlar Aktif gelişme döneminde 2 - 3 lt / da

Zeytin Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu
sonrası 2 - 3 lt / da

Narenciye Baharda sürgün gelişimi boyunca 10
gün ara ile 2 -3 uygulama 2 - 3 lt / da

Şekerpancarı,patates,
havuç

İlk çapadan sonra gelişme dönemi
boyunca 2 - 2,5 lt / da

Fındık Aktif gelişme dönemi boyunca 2 – 3
uygulama 100 cc / ocak

Buğday,arpa,çeltik,
ayçiçeği,mısır

Aktif gelişme döneminde ve
başaklanma öncesi 2 - 3 lt / da

Pamuk Aktif gelişme sürecinde ve çiçeklenme
öncesi 2 - 3 lt / da

Topraktan uygulamalarda ekim ve dikimden öncesi 3 - 4 lt / da dozunda uygulama
yapılabilir.

UYARILAR !

 Önce kullanım talimatlarını okuyunuz.
 Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 Yutulduğunda zararlıdır,hemen doktora başvurunuz.
 Gübre zerrelerini teneffüz etmeyiniz.
 Deri ve göz temasından mutlaka kaçınınız.
 Gözlük ve maske kullanınız.
 Kullanılmış ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, güvenli şekilde imha ediniz.
 Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
 Gübreleme esnasınında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.

DEPOLAMAKOŞULLARI:

- Direk gün ışığı almayan,nemsiz ve kuru ortamda,+5 / 30 0 C sıcaklıkta saklayınız.



KARIŞABİLİRLİK:

- Diğer taban gübreleri,ilaçlar ve sıvı gübreler ile birlikte karıştırılarak kullanılabilir.
- Şüpheli durumlarda kullanmadan önce mutlaka küçük bir kapta test yapılmalıdır.
- Ürünün yanlış kullanımı yüzünden doğabilecek olumsuz koşullardan firmamız sorumlu
tutulamaz.

Net: 15kg / 25 kg

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden sonra 3 yıl geçerlidir.

Güvenlik İşaretlemeleri :

DERİ VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE TAHRİŞ EDİCİDİR

Üretici firma:
Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.

Eski Kemalpaşa Asfaltı, Pınar Süt Yanı 35060
Pınarbaşı/İZMİR

Tel: 0232 436 20 21
Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19
Web adresi: www.camli.com.tr

info@camli.com.tr
Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur

http://www.camli.com.tr/



