
 

 

 

 
EC FERTILIZER 

                                                                                                                       

 

Hektaş Ferro                                                     
 

Demir Şelatı - EDDHA 
 

ASLA UYGUN DOZ ORANINI AŞMAYIN  
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANILACAKTIR. 

 

 
 
   GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ:                               (% w/ w)                                                 
                                                              
  

Suda Çözünür Demir (Fe)........................................6       
EDDHA ile şelatlı Demir (Fe)………………….………………6 

                                                                         
Şelatın stabil olduğu pH aralığı:                           4 - 9 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
KULLANILMASI: Tüm tarım ürünlerinde güvenle kullanılır. Genel olarak tavsiye edilen doz, Meyve ağaçları ve Narenciyede; Yeni dikilen 

ağaçlarda ağaç başına 10 – 20 gr, Meyve tutumuna yakın ağaçlarda ağaç başına 20-50 gr, Tam verim devresinde olan ağaçlarda ağaç başına 

100-150 gr, Büyük ağaçlar (Şeftali)’ de ağaç başına 200 gr, Büyük ağaçlar ( Elma) ve (Narenciye)’ de ağaç başına 250 gr, Bağda  omca başına 

10-20 gr, Sera ve açık sebzelerde  dekara 300 – 500 gr kullanılır.                    
 

DEPOLAMA DURUMU: Kuru bir yerde, kapalı ambalajında ve -10 / + 40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az 3 yıl tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak 
yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi bir havalanma sağlanmalıdır. Nemden kaçının.  

 
FİRMA BEYANI: Ürünün ambalajında verilmiş olan bilgiler analizi ile sınırlı olup, kullanımları ise kontrolümüz dışındadır. Bu sebepten dolayı 
satıcı, kullanımdan veya depolanmasından doğan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Talimatımız  dışındaki kullanımlar için ön deneme 
yapılması tavsiye edilir. 

 
TAŞIMA TALİMATI: Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile 
yıkayınız. 
 

 
 
 

 

 

ÜRETİCİ FİRMA:  HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 
Gebze OSB MAH. 700. Sk. No: 711/1 Gebze / KOCAELİ 

Tel: 0262 751 14 12 
Fax: 0262 751 14 22 
 

 

Net ağırlığı: 0.5-1-2-3-4-5-10-15-20-25-
30-35-40-45-50 kg 
 

Üretim Tarihi (Prod. Date)             : 
Son kullanma tarihi (Expiry date) : 
Parti numarası (Batch number)      : 

Tescil No:                                    
Lisans No:                     

ÇOCUKLARDAN, HAYVANLARDAN, YİYECEKLERDEN 
UZAK TUTUNUZ. 
UYGULAMADAN SONRA VE YEMEKLERDEN ÖNCE 

ELLERİNİZİ YIKAYINIZ. 
KURU BİR YERDE SIKICA KAPALI ORİJİNAL 
KUTUSUNDA SAKLAYINIZ. 
GÜNEŞTEN KORUYUNUZ. 

TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK 
ÜRÜNÜN KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR. 
 

 Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, 
aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz. 
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