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12-7-18+TE

ÜRÜN AĞIRLIĞI         
25 KG

ÜRÜN AVANTAJLARI
Mevsimlik süs bitkilerinde yoğunlaştırılmış büyüme için 2:1:3  
NPK oranı
Küçük saksı ve kaplarda kolay karıştırılmak için mini granül.
Mümkün olan en düşük gübre girdileri ve çevre dostu.
Yüksek magnezyum ve demir içeriğinden dolayı yapraklarda  op-
timum renklenme.
% 100 kaplı NPK, magnezyum  ve tam iz element paketi içerir.

KULLANMA TALİMATIKULLANMA TALİMATI

Everris’in benzersiz kaplama teknolojisi sayesinde, osmocote bloom  
mevsimlik süs bitkileri için düzenli salınıma sahiptir. Osmocote bloom 
özellikle 6 hafta ile 3 ay arasındaki kısa süreli süs bitkileri için uy-
gundur. Daha uzun süreli süs bitkilerinde diğer osmocote ürünlerini 
kullanınız

KURU ŞARTLAR ALTINDA DEPOLAYIN. 
KISMEN KULLANILMIŞ VEYA HASARLI TORBALAR SIKICA KAPATILMALIDIR.

ÜRÜN TANIMI 
Mevsimlik süs bitkilerine uygun, kontrollü salınımlı 
bir gübre olan osmocote bloom, özellikle yıllık küçük 
saksılı bitkiler için geliştirilmiştir. NPK, magnezyum 
ve gerekli tüm iz elementleri içerir. % 100 kaplanmış 
olup salınım ömrü garanti edilir. 2-3 aydan daha uzun 
ömürlü bitkilerde, en iyi performans  ve maksimum 
garanti için osmocote  bloom önerilir.
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GARANTİ EDİLEN İÇERİK

%12 TOPLAM AZOT (N)
5.3% nitrat azotu
6.7% amonyum azotu 

%7 FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5)
5% suda çözünür

%18 POTASYUM OKSİT (K2O)
18% suda çözünür

0.35%  Demir (Fe )    
0.045% Bakır  (Cu) 
0.05% Mangan (Mn) 
0.017% moliblen (Mo) 
0.013% Çinko (Zn) 

 

DİKKAT
Hassas bitkiler için oranları azaltınız. Bu ürünü yetiştirme ortamına ve tohum ekme orta-
mına uygun değildir. Kullanım oranları gübresiz kullanım ortamı baz alınarak hazırlanmış-
tır. Lütfen bunların genel bir öneri olduğuna dikkat edin. Özel tünellerde veya seralarda, 
güz veya kış döneminde saksıya alma veya özel iklim koşullarında düzenlemeyi gerekti-
rebilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen firmamızı arayın. Kültür uygulamalarından veya 
yapacağınız diğer değişikliklerden önce küçük bir uygulama yapınız.

ÖNERİLEN UYGULAMA ORANLARI
Hafif Besleme Normal Besleme Ağır Besleme

Mevsimlik süs bitkileri 1,5-2,0 g/l 2,0-3,0g/l 3,0-4,5 g/l

SALINIM ÖMRÜ
16oC 21oC 31oC

3-4 M 2-3 M 1-1.5 M


