
 

  ORGANİK ÜRÜNLER 

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE 

                                                                                         MİLLERPLEX 

 
GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                           % W/W 

Organik Madde                                                                                          21 

Organik Karbon                                                                                          7 

Toplam Azot (N)                                                                                         3 

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                                         3 

Ph                                                                                                               5-7 
 

KULLANIM ŞEKLİ ve UYGULAMA ZAMANI: 

Yapraktan ve Topraktan uygulanabilir. 

Tavsiye edilen tüm bitkilere, yetiştirme sezonu boyunca, 

Çiçekten önce ve Meyve döneminden önce 2-3 uygulama olarak önerilir. 

 

UYGULAMA DOZU: 

Yapraktan uygulama :   50-100cc / 100 litre suya 

Topraktan uygulama : 100-250cc /  Dekara 

 

KULLANILMASI TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER: 

*BAĞ *PAMUK *NARENCİYE *DOMATES *TÜTÜN *ÇİLEK *KİRAZ *ERİK *ŞEFTALİ *ELMA *İNCİR *BİBER 

*ZEYTİN *PATLICAN *MARUL *KAVUN *KARPUZ *PATATES *ROKA *MAYDANOZ *TERE*CEVİZ *FINDIK 

*AYVA *ARMUT *BEZELYE *KARNABAHAR *BAKLAGİLLER *PİRİNÇ *HAVUÇ *TURP *KESME ÇİÇEKÇİLİK 

*FASÜLYE *MISIR *LAHANA *KAYISI *ISPANAK *BUĞDAY *MERCİMEK *BROKOLİ *KABAK *SOĞAN  

*MUZ *YONCA 

 

UYARILAR: 

Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız. Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske 

kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. Yaprak 

gübreleri ile ulaşılacak sonuçlar ve mahsul miktarı; toprak, iklim gibi birden fazla faktör  tarafından etkilenir. Toprak ve/veya yaprak 

analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. 

   
 

FİRMA BEYANI : Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile üretici firma ürünün kalitesini garanti eder. Üretici firma ürünün hatalı 

depolanması, tavsiyelere uymadaki eksiklik, hatalı  uygulanması ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi 

dışındadır.  

DEPOLAMA ŞARTLARI : Millerplex, serin ve kuru şartlarda depolanması halinde 5 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz.  

KARIŞABİLİRLİK: Millerplex, alkali ilaçlar ve bordo bulamacı(Bakır) hariç, diğer ilaç ve gübreler ile karıştırılarak kullanılabilir.  

Birden fazla ilaç uygulanacaksa, ön karışım  testi yapılmalıdır. 

 

Tescil No:                                 

Lisans No:                             

Üretim Tarihi:          

Son Kullanma Tarihi:               

Parti No:  

Net Hacim:  0.25-0.5-1-5-10-15-20-25 lt 

 

İTHALATÇI FİRMA: ASKA ZİRAİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

ADRES: KAZIMDİRİK MAHALLESİ 184 SOKAK NO: 60/2  HASANBEY APT. BORNOVA / İZMİR 

TEL: 0 (232) 343 58 58 FAX: 0 (232) 342 22 42 

İMALATÇI FİRMA: MILLER CHEMİCAL&FERTİLİZER CORPORATION 

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 

7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz. 
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