PLANT NUTRIENT FOR GREEN PLANTS
YEŞİL BİTKİLER İÇİN BİTKİ BESİNİ
24 Single-use packs of 2 gr / 24 adet 2gr’lık tek kullanımlık paket
(22.12.15 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. The plant nutrient in a small package is poured into 1 liter of water and
dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered with this solution.
Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves of
the plant. For this purpose, the plant nutrient in a small package is poured
into 1 liter of water and dissolved by mixing. This solution can be applied
by spraying the upper and lower leaves of the plants. Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and healthy growth and long flowering period to all your green plants that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content
ensures the development of the plant and increases the plant’s resistance
to diseases.

YBB/2004

22
12
15
0.8
0.9
0.7
0.2

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Küçük ambalaj içerisindeki bitki besini 1 litrelik su içerisine dökülür,
karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su
ile sulanır. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de kullanılabilir.
Bu amaçla, küçük ambalaj içerisindeki bitki besini 1 litrelik su içerisine
dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt
ve üst yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir
tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz yeşil tüm
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi,
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği bitkinin
gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR FLOWERING PLANTS
ÇİÇEKLİ BİTKİLER İÇİN BİTKİ BESİNİ
24 Single-use packs of 2 gr / 24 adet 2gr’lık tek kullanımlık paket
(14.16.22 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. The plant nutrient in a small package is poured into 1 liter of water and
dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered with this solution.
Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, the plant nutrient in a small package is
poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This solution can be
applied by spraying the upper and lower leaves of the plants. Application
is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and healthy growth and long flowering period to all your flowering plants that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content
ensures the development of the plant and increases the plant’s resistance
to diseases.

CBB/2002

14
16
22
0.8
0.9
0.7
0.2

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Küçük ambalaj içerisindeki bitki besini 1 litrelik su içerisine dökülür,
karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su
ile sulanır. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de kullanılabilir.
Bu amaçla, küçük ambalaj içerisindeki bitki besini 1 litrelik su içerisine
dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt
ve üst yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir
tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekli tüm
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi,
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği bitkinin
gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR ORCHIDS
ORKİDELER İÇİN BİTKİ BESİNİ
24 Single-use packs of 2 gr / 24 adet 2gr’lık tek kullanımlık paket
(14.20.18 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. The plant nutrient in a small package is poured into 1 liter of water and
dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered with this solution.
Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, the plant nutrient in a small package is
poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This solution can be
applied by spraying the upper and lower leaves of the plants. Application
is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and healthy growth and long flowering period to all your orchids that you grow
in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content ensures
the development of the plant and increases the plant’s resistance to diseases.

OBB/2001

14
20
18
0.8
0.9
0.7
0.2

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Küçük ambalaj içerisindeki bitki besini 1 litrelik su içerisine dökülür,
karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su
ile sulanır. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de kullanılabilir.
Bu amaçla, küçük ambalaj içerisindeki bitki besini 1 litrelik su içerisine
dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt
ve üst yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir
tekrarlanır.
Balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz Orkidelerinize güçlü,
sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve dengeli
bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini sağlar,
bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR GENERAL USE
GENEL KULLANIM İÇİN BİTKİ BESİNİ
24 Single-use packs of 2 gr / 24 adet 2gr’lık tek kullanımlık paket
(17.17.17 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. The plant nutrient in a small package is poured into 1 liter of water
and dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered with this
solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, the plant nutrient in a small package is
poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This solution can be
applied by spraying the upper and lower leaves of the plants. Application
is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your plants that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content
ensures the development of the plant and increases the plant’s resistance to diseases.

GBB/2003

17
17
17
0.8
0.9
0.7
0.2

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Küçük ambalaj içerisindeki bitki besini 1 litrelik su içerisine dökülür,
karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su
ile sulanır. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, küçük ambalaj içerisindeki bitki besini 1 litrelik
su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su,
bitkilerin alt ve üst yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama
8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekliçiçeksiz tüm bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme
dönemi, sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli
içeriği bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENTS
BİTKİ BESİNLERİ
24 Single-use packs of 2 gr / 24 adet 2gr’lık tek kullanımlık paket
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

(N-P2O5-K2O+me)

For Flowering Plants / Çiçekli Bitkiler İçin
For Orchids / Orkideler İçin
For General Use / Genel Kullanım İçin
For Green Plants / Yeşil Bitkiler İçin

(14.16.22+me)
(14.20.18+me)
(17.17.17+me)
(22.12.15+me)

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. The plant nutrient in a small package is poured into 1 liter of water
and dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered with this
solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, the plant nutrient in a small package is
poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This solution can be
applied by spraying the upper and lower leaves of the plants. Application
is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your orchids that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content
ensures the development of the plant and increases the plant’s resistance to diseases.

KBB/2005

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Küçük ambalaj içerisindeki bitki besini 1 litrelik su içerisine dökülür,
karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su
ile sulanır. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, küçük ambalaj içerisindeki bitki besini 1 litrelik
su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su,
bitkilerin alt ve üst yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama
8-10 günde bir tekrarlanır.
Balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz Orkidelerinize güçlü,
sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve
dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini
sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR GREEN PLANTS
YEŞİL BİTKİLER İÇİN BİTKİ BESİNİ
4 packs of 35 gr / 4 adet 35 gr’lık paket
(22.12.15 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 2 gr (or teaspoonful) of the plant nutrient in a package is poured
into 1 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots
are watered with this solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, 2 gr (or teaspoonful) of the plant nutrient
in packages is poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This
solution can be applied by spraying the upper and lower leaves of the
plants. Application is repeated every 8-10 days.

A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your green plants that
you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content ensures the development of the plant and increases the plant’s
resistance to diseases.

YBB/3504

22
12
15
0.8
0.9
0.7
0.2

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 2gr (veya 1 çay kaşığı dolusu)
1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10
günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besininden 2 gr
(veya 1 çay kaşığı dolusu) 1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.

Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz yeşil tüm
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi,
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR FLOWERING
ÇİÇEKLİ BİTKİLER İÇİN BİTKİ BESİNİ
4 packs of 35 gr / 4 adet 35 gr’lık paket
(14.16.22 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 2 gr (or teaspoonful) of the plant nutrient in a package is poured into 1
liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered with this solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, 2 gr (or teaspoonful) of the plant nutrient
in packages is poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This
solution can be applied by spraying the upper and lower leaves of the
plants. Application is repeated every 8-10 days.

BENEFITS

A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your flowering plants
that you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced
content ensures the development of the plant and increases the plant’s
resistance to diseases.

CBB/3502

14
16
22
0.8
0.9
0.7
0.2

KULLANIMI

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 2gr (veya 1 çay kaşığı dolusu)
1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10 günde
bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besininden 2 gr
(veya 1 çay kaşığı dolusu) 1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.

FAYDALARI

Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekli tüm
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi,
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR ORCHIDS
ORKİDELER İÇİN BİTKİ BESİNİ
4 packs of 35 gr / 4 adet 35 gr’lık paket
(14.20.18 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 2 gr (or teaspoonful) of the plant nutrient in a package is poured into
1 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots are
watered with this solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, 2 gr (or teaspoonful) of the plant
nutrient in packages is poured into 1 liter of water and dissolved by
mixing. This solution can be applied by spraying the upper and lower
leaves of the plants. Application is repeated every 8-10 days.

A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your orchids that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content ensures the development of the plant and increases the plant’s
resistance to diseases.

OBB/3501

14
20
18
0.8
0.9
0.7
0.2

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 2gr (veya 1 çay kaşığı dolusu)
1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10
günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besininden 2 gr
(veya 1 çay kaşığı dolusu) 1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
Balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz Orkidelerinize güçlü,
sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve
dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini
sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR GENERAL USE
GENEL KULLANIM İÇİN BİTKİ BESİNİ
4 packs of 35 gr / 4 adet 35 gr’lık paket
(17.17.17 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 2 gr (or teaspoonful) of the plant nutrient in a package is poured
into 1 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots
are watered with this solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, 2 gr (or teaspoonful) of the plant nutrient
in packages is poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This
solution can be applied by spraying the upper and lower leaves of the
plants. Application is repeated every 8-10 days.

BENEFITS

A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your plants that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content
ensures the development of the plant and increases the plant’s resistance to diseases.

GBB/3503

17
17
17
0.8
0.9
0.7
0.2

KULLANIMI

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 2gr (veya 1 çay kaşığı dolusu)
1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10 günde
bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besininden 2 gr
(veya 1 çay kaşığı dolusu) 1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.

FAYDALARI

Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekliçiçeksiz tüm bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin
ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı
direncini arttırır.

PLANT NUTRIENTS
BİTKİ BESİNLERİ
4 packs of 35 gr / 4 adet 35 gr’lık paket
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

(N-P2O5-K2O+me)

For Flowering Plants / Çiçekli Bitkiler İçin
For Orchids / Orkideler İçin
For General Use / Genel Kullanım İçin
For Green Plants / Yeşil Bitkiler İçin

(14.16.22+me)
(14.20.18+me)
(17.17.17+me)
(22.12.15+me)

USAGE

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 2 gr (or teaspoonful) of the plant nutrient in a package is poured
into 1 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots
are watered with this solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, 2 gr (or teaspoonful) of the plant nutrient
in packages is poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This
solution can be applied by spraying the upper and lower leaves of the
plants. Application is repeated every 8-10 days.

BENEFITS

A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your plants that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content
ensures the development of the plant and increases the plant’s resistance to diseases.

KBB/3505

KULLANIMI

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 2gr (veya 1 çay kaşığı dolusu)
1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10 günde
bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besininden 2 gr
(veya 1 çay kaşığı dolusu) 1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.

FAYDALARI

Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekliçiçeksiz tüm bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin
ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı
direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR GREEN PLANTS
YEŞİL BİTKİLER İÇİN BİTKİ BESİNİ
4 packs of 35 ml / 4 adet 35 ml’lik paket
(8.4.4 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. The plant nutrient in a package (35 ml) is poured into 1 liter of water
and dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered with this
solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, the plant nutrient in a package (35 ml) is
poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This solution can be
applied by spraying the upper and lower leaves of the plants. Application
is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and healthy growth and long flowering period to all your green plants that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content
ensures the development of the plant and increases the plant’s resistance to diseases.

YBB/3509

8
4
4
0.4
0.3
0.2
0.1

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besini (35 ml) 1 litrelik su içerisine dökülür,
karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su
ile sulanır. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besini (35 ml) 1 litrelik su
içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su,
bitkilerin alt ve üst yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama
8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz yeşil tüm
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR FLOWERING PLANTS
ÇİÇEKLİ BİTKİLER İÇİN BİTKİ BESİNİ
4 packs of 35 ml / 4 adet 35 ml’lik paket
(4.5.7 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. The plant nutrient in a package (35 ml) is poured into 1 liter of water
and dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered with this
solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, the plant nutrient in a package
(35 ml) is poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This
solution can be applied by spraying the upper and lower leaves of the
plants. Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your flowering plants
that you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content ensures the development of the plant and increases the
plant’s resistance to diseases.

CBB/3507

4
5
7
0.4
0.3
0.2
0.1

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besini (35 ml) 1 litrelik su içerisine dökülür,
karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu
su ile sulanır. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besini (35 ml)
1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına püskürtülerek
uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekli tüm
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR ORCHIDS
ORKİDELER İÇİN BİTKİ BESİNİ
4 packs of 35 ml / 4 adet 35 ml’lik paket
(4.6.6 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. The plant nutrient in a package (35 ml) is poured into 1 liter of
water and dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered
with this solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, the plant nutrient in a package
(35 ml) is poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This
solution can be applied by spraying the upper and lower leaves of
the plants. Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your orchids that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content ensures the development of the plant and increases the plant’s
resistance to diseases.

OBB/3506

4
6
6
0.4
0.3
0.2
0.1

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besini (35 ml) 1 litrelik su içerisine dökülür,
karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu
su ile sulanır. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besini (35 ml)
1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına püskürtülerek
uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
Balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz Orkidelerinize güçlü,
sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve
dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini
sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR GENERAL USE
GENEL KULLANIM İÇİN BİTKİ BESİNİ
4 packs of 35 ml / 4 adet 35 ml’lik paket
(5.5.5 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. The plant nutrient in a package (35 ml) is poured into 1 liter of
water and dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered
with this solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, the plant nutrient in a package
(35 ml) is poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This
solution can be applied by spraying the upper and lower leaves of the
plants. Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your plants that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content ensures the development of the plant and increases the plant’s
resistance to diseases.

GBB/3508

5
5
5
0.4
0.3
0.2
0.1

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besini (35 ml) 1 litrelik su içerisine dökülür,
karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu
su ile sulanır. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besini (35 ml)
1 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına püskürtülerek
uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekliçiçeksiz tüm bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin
ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı
direncini arttırır.

PLANT NUTRIENTS
BİTKİ BESİNLERİ
4 packs of 35 ml / 4 adet 35 ml’lik paket
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

(N-P2O5-K2O+me)

For Flowering Plants / Çiçekli Bitkiler İçin
For Orchids / Orkideler İçin
For General Use / Genel Kullanım İçin
For Green Plants / Yeşil Bitkiler İçin

(4.5.7+me)
(4.6.6+me)
(5.5.5+me)
(8.4.4+me)

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. The plant nutrient in a package (35 ml) is poured into 1 liter of water
and dissolved by mixing. The flowers in the pots are watered with this
solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the leaves of the plant. For this purpose, the plant nutrient in a package (35
ml) is poured into 1 liter of water and dissolved by mixing. This solution
can be applied by spraying the upper and lower leaves of the plants.
Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your plants that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content
ensures the development of the plant and increases the plant’s resistance to diseases.

KBB/3510

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besini (35 ml) 1 litrelik su içerisine dökülür,
karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu
su ile sulanır. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besini (35 ml) 1 litrelik su
içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su,
bitkilerin alt ve üst yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama
8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekliçiçeksiz tüm bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin
ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı
direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR GREEN PLANTS
YEŞİL BİTKİLER İÇİN BİTKİ BESİNİ
750 ml
(8.4.4 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant nutrients in a package is poured
into 2 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots
are watered with this solution. Application is repeated every 8-10
days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant
nutrients in a package is poured into 2 liter of water and dissolved by
mixing. This solution can be applied by spraying the upper and lower
leaves of the plants. Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your green plants that
you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced
content ensures the development of the plant and increases the
plant’s resistance to diseases.

YBB/7504

8
4
4
0.4
0.3
0.2
0.1

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35 ml (1,5 kapak dolusu)
2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılar-daki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10
günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besininden 35
ml (1,5 kapak dolusu) 2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz yeşil tüm
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR FLOWERING PLANTS
ÇİÇEKLİ BİTKİLER İÇİN BİTKİ BESİNİ
750 ml
(4.5.7 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant nutrients in a package is poured
into 2 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots
are watered with this solution. Application is repeated every 8-10
days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant
nutrients in a package is poured into 2 liter of water and dissolved by
mixing. This solution can be applied by spraying the upper and lower
leaves of the plants. Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong
and healthy growth and long flowering period to all your flowering
plants that you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and
balanced content ensures the development of the plant and increases
the plant’s resistance to diseases.

CBB/7502

4
5
7
0.4
0.3
0.2
0.1

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35 ml (1,5 kapak dolusu)
2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10
günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35
ml (1,5 kapak dolusu) 2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekli tüm
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR ORCHIDS
ORKİDELER İÇİN BİTKİ BESİNİ
750 ml
(4.6.6 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant nutrients in a package is poured
into 2 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots are
watered with this solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant
nutrients in a package is poured into 2 liter of water and dissolved by
mixing. This solution can be applied by spraying the upper and lower
leaves of the plants. Application is repeated every 8-10 days.

BENEFITS

A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your orchids that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content
ensures the development of the plant and increases the plant’s
resistance to diseases.

CBB/7501

4
6
6
0.4
0.3
0.2
0.1

KULLANIMI

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35 ml (1,5 kapak dolusu)
2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10
günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanıla-bilir. Bu amaçla, Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35
ml (1,5 kapak dolusu) 2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.

FAYDALARI

Balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz Orkidelerinize güçlü,
sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve
dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini
sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR GENERAL USE
GENEL KULLANIM İÇİN BİTKİ BESİNİ
750 ml
(5.5.5 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant nutrients in a package is poured
into 2 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots
are watered with this solution. Application is repeated every 8-10
days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant
nutrients in a package is poured into 2 liter of water and dissolved by
mixing. This solution can be applied by spraying the upper and lower
leaves of the plants. Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong
and healthy growth and long flowering period to all your plants that
you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced
content ensures the development of the plant and increases the
plant’s resistance to diseases.

GBB/7503

5
5
5
0.4
0.3
0.2
0.1

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35 ml (1,5 kapak dolusu)
2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10
günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35
ml (1,5 kapak dolusu) 2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekliçiçeksiz tüm bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin
ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı
direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR GREEN PLANTS
YEŞİL BİTKİLER İÇİN BİTKİ BESİNİ
225 ml
(8.4.4 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant nutrients in a package is poured
into 2 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots
are watered with this solution. Application is repeated every 8-10
days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant
nutrients in a package is poured into 2 liter of water and dissolved by
mixing. This solution can be applied by spraying the upper and lower
leaves of the plants. Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your green plants that
you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced
content ensures the development of the plant and increases the
plant’s resistance to diseases.

YBB/2504

8
4
4
0.4
0.3
0.2
0.1

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35 ml (1,5 kapak dolusu)
2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10
günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besininden 35
ml (1,5 kapak dolusu) 2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz yeşil tüm
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR FLOWERING PLANTS
ÇİÇEKLİ BİTKİLER İÇİN BİTKİ BESİNİ
225 ml
(4.5.7 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant nutrients in a package is poured
into 2 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots
are watered with this solution. Application is repeated every 8-10
days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant
nutrients in a package is poured into 2 liter of water and dissolved by
mixing. This solution can be applied by spraying the upper and lower
leaves of the plants. Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong
and healthy growth and long flowering period to all your flowering
plants that you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and
balanced content ensures the development of the plant and increases
the plant’s resistance to diseases.

CBB/2502

4
5
7
0.4
0.3
0.2
0.1

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35 ml (1,5 kapak dolusu)
2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10
günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35
ml (1,5 kapak dolusu) 2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekli tüm
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR ORCHIDS
ORKİDELER İÇİN BİTKİ BESİNİ
225 ml
(4.6.6 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant nutrients in a package is poured
into 2 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots are
watered with this solution. Application is repeated every 8-10 days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant
nutrients in a package is poured into 2 liter of water and dissolved by
mixing. This solution can be applied by spraying the upper and lower
leaves of the plants. Application is repeated every 8-10 days.

BENEFITS

A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all your orchids that you
grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content
ensures the development of the plant and increases the plant’s
resistance to diseases.

OBB/2501

4
6
6
0.4
0.3
0.2
0.1

KULLANIMI

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35 ml (1,5 kapak dolusu)
2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10
günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35
ml (1,5 kapak dolusu) 2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.

FAYDALARI

Balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz Orkidelerinize güçlü,
sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve
dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini
sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

PLANT NUTRIENT FOR GENERAL USE
GENEL KULLANIM İÇİN BİTKİ BESİNİ
225 ml
(5.5.5 + me)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used in 2 different ways.
1. 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant nutrients in a package is poured
into 2 liter of water and dissolved by mixing. The flowers in the pots
are watered with this solution. Application is repeated every 8-10
days.
2. The plant nutrient can also be used by spraying directly on the
leaves of the plant. For this purpose, 35 ml (or 1.5 capfuls) of the plant
nutrients in a package is poured into 2 liter of water and dissolved by
mixing. This solution can be applied by spraying the upper and lower
leaves of the plants. Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong
and healthy growth and long flowering period to all your plants that
you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced
content ensures the development of the plant and increases the
plant’s resistance to diseases.

GBB/2503

5
5
5
0.4
0.3
0.2
0.1

Bitki besini 2 farklı şekilde kullanılabilir.
1.Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35 ml (1,5 kapak dolusu)
2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Saksılardaki çiçekler hazırlanan bu su ile sulanır. Uygulama 8-10
günde bir tekrarlanır.
2.Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek de
kullanılabilir. Bu amaçla, Ambalaj içerisindeki bitki besininden 35
ml (1,5 kapak dolusu) 2 litrelik su içerisine dökülür, karıştırılarak
çözünmesi sağlanır. Hazırlanan bu su, bitkilerin alt ve üst yapraklarına
püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekliçiçeksiz tüm bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin
ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı
direncini arttırır.

READY PLANT NUTRIENT FOR GREEN PLANTS
YEŞİL BİTKİLER İÇİN HAZIR BİTKİ BESİNİ
500 ml - (Sprey başlıklı şişe / Spray head bottle)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, mg kg-1

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, plant nutrients in a package can
be applied by spraying the upper and lower leaves of the plants.
Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong
and healthy growth and long flowering period to all your plants that
you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced
content ensures the development of the plant and increases the
plant’s resistance to diseases.

YBB/H500

3500
1750
1750
70
50
35
15

Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek kullanılabilir.
Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besini bitkilerin alt ve üst
yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir
tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz tüm yeşil
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi,
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

READY PLANT NUTRIENT FOR FLOWERING PLANTS
ÇİÇEKLİ BİTKİLER İÇİN HAZIR BİTKİ BESİNİ
500 ml - (Sprey başlıklı şişe / Spray head bottle)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, mg kg-1

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used by spraying directly on the leaves of
the plant. For this purpose, plant nutrients in a package can be applied
by spraying the upper and lower leaves of the plants. Application is
repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to all flowering plants that
you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced
content ensures the development of the plant and increases the
plant’s resistance to diseases.

CBB/H500

1750
2250
3000
70
50
35
15

Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek kullanılabilir.
Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besini bitkilerin alt ve üst
yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir
tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz tüm çiçekli
bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi,
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

READY PLANT NUTRIENT FOR FLOWERING ORCHIDS
ORKİDELER İÇİN HAZIR BİTKİ BESİNİ
500 ml - (Sprey başlıklı şişe / Spray head bottle)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, mg kg-1

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used by spraying directly on the leaves of
the plant. For this purpose, plant nutrients in a package can be applied
by spraying the upper and lower leaves of the plants. Application is
repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong and
healthy growth and long flowering period to orchids that you grow in
your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced content ensures
the development of the plant and increases the plant’s resistance to
diseases.

OBB/H500

1750
2750
2750
70
50
35
15

Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek kullanılabilir.
Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besini bitkilerin alt ve üst
yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir
tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz
orkidelerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi,
sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin ve dengeli içeriği
bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

READY PLANT NUTRIENT FOR GENERAL USE
GENEL KULLANIM İÇİN HAZIR BİTKİ BESİNİ
500 ml - (Sprey başlıklı şişe / Spray head bottle)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, mg kg-1

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ......
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ...................
Water Soluble Iron / Suda Çözünür Demir (Fe) ..........................................................
Water Soluble Zinc / Suda Çözünür Çinko (Zn) .........................................................
Water Soluble Manganese / Suda Çözünür Mangan (Mn) .........................................
Water Soluble Boron / Suda Çözünür Bor (B) ............................................................

USAGE

KULLANIMI

BENEFITS

FAYDALARI

The plant nutrient can be used by spraying directly on the leaves
of the plant. For this purpose, plant nutrients in a package can
be applied by spraying the upper and lower leaves of the plants.
Application is repeated every 8-10 days.
A complete and balanced plant nutrient which provides a strong
and healthy growth and long flowering period to all your plants that
you grow in your garden, balcony or indoors. Its rich and balanced
content ensures the development of the plant and increases the
plant’s resistance to diseases.

GBB/H500

2250
2250
2250
70
50
35
15

Bitki besini bitkinin doğrudan yapraklarına püskürtülerek kullanılabilir.
Bu amaçla, ambalaj içerisindeki bitki besini bitkilerin alt ve üst
yapraklarına püskürtülerek uygulanabilir. Uygulama 8-10 günde bir
tekrarlanır.
Bahçenizde, balkonunuzda yada iç mekanda yetiştirdiğiniz çiçekliçiçeksiz tüm bitkilerinize, güçlü, sağlıklı, bir büyüme ve uzun çiçeklenme dönemi, sağlayan tam ve dengeli bir bitki besinidir. Zengin
ve dengeli içeriği bitkinin gelişimini sağlar, bitkinin hastalıklara karşı
direncini arttırır.

GENERAL CARE PLANT NUTRIENT FOR GRASS
ÇİMLER İÇİN GRANÜL GENEL BAKIM BİTKİ BESİNİ
1 kg - (Granül / Granular)
Plant Nutrients / Bitki Besinleri

w/w, %

Total Nitrogen / Toplam Azot (N) .........................................................................................
Water Soluble Phosphorus Pentoxide / Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) ...............
Water Soluble Potassium Oxide / Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ............................
Water Soluble Total Sulphur Trioxid / Suda Çözünebilir Toplam Kükürt Trioksit (SO3) .......

USAGE

Plant Nutrient for grass should be spread evenly on the grass
surface by means of a mechanical fertilizer spreader or by hand.

BENEFITS

When the Plant Nutrition for grass is applied regularly to your grass
during the plant growing period, it ensures that your grass is lively,
healthy, dense and green.

CIM/1000

20
10
10
7

KULLANIMI

Çimler için Bitki Besini mekanik gübre serpici alet aracılığı veya el ile
savrularak çim yüzeyine eşit şekilde serpilmelidir.

FAYDALARI

Çimler için Bitki Besini içeriğindeki bitki besin maddeleri sayesinde
çim alanlarınıza bitki gelişim döneminde düzenli olarak
uyguladığında çimlerinizin canlı, sağlıklı, sık ve yeşil olmasını sağlar.

