FİRMA BEYANI
İmalatçı firma tavsiyesine uyularak kullanıldığında, ürünün
kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı
doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı
kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar
(toksitite, kalıntılar, etkisizlik vs) kullanıcının sorumluluğundadır.
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Sinpaş Aquacity 2. Etap 51 Parsel V 3/1
Aşağıdudullu / Ümraniye – İstanbul

Adapaza

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)
muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini
muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5 ila +40 C derece arasında
olmalıdır.
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Extra Green

a Yolu

• Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
• Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan
yerlerde kullanınız.
• Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
• Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile
yıkayınız.
• Kullanılmış olan boş ambalajı başka amaçlara kullanmayıp imha
ediniz.
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Organomineral
Gübre
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İçeriğindeki organik maddeler, toprağın mikro organizma
faaliyetini artırır, torağın yapısını düzeltir, bitkilerin kök oluşumunu
teşvik eder dolaysıyla bitkiler, topraktaki besinlerden daha fazla
yararlanır.

I. UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI
Çim: Granül halindeki gübreyi, m2 ye 40-60 gr gelecek şekilde,
akşam veya sabah serinliğinde Çimlerin üzerine homojen bir
şekilde serpilmelidir. Ardından yağmurlama şeklinde bolca
sulanmalıdır. Suda eriyen gübre, kökler tarafından hızlıca alınması
sağlanır. Bahçenin toprak zenginliğine bağlı olarak, Kış ayları hariç,
her ayda bir şeklinde tekrarlanmalıdır.
Hazır Çim: Hazır çimlerin serileceği toprağa, m2 ye 40-60 gr
gelecek şekilde homojen bir şekilde uygulanır. Tırmık yardımıyla,
toprak 1-2 cm seviyesinde karıştırılır, daha sonra uygulama yapılır.
Hazır Çimler, Extra Green gübresindeki besin ve organik maddeler
sayesinde güçlü bir şekilde ve hızlıca (4-5 günde) bahçenizdeki
toprağa bağlanır. Bir ay sonra, yukarıda belirtildiği şekilde çimlerin
üzerine uygulama yapılır. Kış ayları hariç ayda bir tekrarlanmalıdır.

Sebze ve Mevsimlik Süs bitkileri: Ekim-Dikim öncesi toprağa,
m2’ye 40-60 gr gelecek şekilde uygulanır. Çapa, tırmık yardımıyla
7-8 cm toprak karıştırılır, daha sonra ekim-dikim yapılır.
Ekim-Dikim sonrası uygulama ise, m2 ye 20-30 gr gelecek şekilde
bitkilerin kök diplerine serpilir, tırmık veya benzeri aletle 1-2 cm
toprak karıştırılır ve sulanır. Bitkiler geliştiği sürece 45-60 günde
bir tekrarlanır.
Saksılı Bitkiler: Saksı ve bitki büyüklüğüne bağlı olarak, saksı
başına 5-100 gr gelecek şekilde toprak yüzeyine uygulanır ve 1-2
cm seviyesinde toprak karıştırılır. Daha sonra sulanarak gübrenin
eriyip kök diplerine ulaşması sağlanır. Bitkiler geliştiği sürece 4560 günde bir tekrarlanır.
Meyve ve Dış Mekan Süs bitkileri: Bitkinin fiziki büyüklüğüne
göre, bitki başına 0,5-3,0 kg gelecek şekilde, köklerin yoğun
bulunduğu ana gövde etrafına, 0,5-5 m çapındaki alana uygulanır.
Daha sonra çapa veya benzeri aletle toprak 10-15 cm karıştırılır.
Uygulamadan sonra sulama yapılarak gübrenin eriyip kök
diplerine ulaşması sağlanır. Bitkiler geliştiği sürece 45-60 günde
bir tekrarlanır.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

Verimli topraklar, ancak tabii ortamda çok uzun sürede
oluşmaktadır. Şehirleşmeyle ve yapılaşmayla beraber, doğal ortam
giderek bozulmaktadır. İnşaat sırasında kaybolan verimli toprağı
ıslah etmek ve verimli hale getirmek için, besin bakımından dengeli
ve organik madde içeren gübre gerekmektedir. Extra Green*, hem
dengeli besin maddeler içermekte hem de %20 oranında organik
madde içermektedir. Başta çim olmak üzere, bahçenizde bulunan
süs bitkileri, meyve fidanları, mevsimlik süs bitkileri ve sebzelere
de rahatlıkla uygulanabilir.

