
 
 
Toprak asitlik (pH) düzenleyici olarak kullanılır. 
Foly-Sulphur 800 %55.9 elemental sülfür içeren sulu 
bir süspansiyondur. Toprağın PH seviyesini 
düzeltmek için kullanılır. 
 
KULLANIM SIKLIĞI VE ZAMANLAMASI 
Foly-Sulphur 800’ü güçlü güneş ışığında ve 
sıcaklığın 25°C’nin üstünde olduğu yerlerde 
uygulamayınız. Kuraklık zamanlarında eğer sulama 
mümkün değilse uygulamayınız. 
 
UYGULANIŞI 
Tankı kullanmadan önce iyice çalkalayınız. 
Sprey ekipmanları temiz olmalıdır. 
Su tankını yarıya kadar suyla doldurup, tankı 
karışrımayı başlatınız ve gereken miktarda Foly-
Sulphur’ü koyunuz. Konteynırı iyice durulayınız, 
sprey-tankına da aynı şekilde durulama yapınız, 
doldurma işlemini tamamlayınız ve gecikmeden 
uygulayınız. 
Karıştırmayı tüm süreç boyunca sürdürün. 
 
UYUMLULUK 
Foly-Sulphur 800 fiziksel ve kimyasal olarak birçok 
bitki koruma ürünüyle kullanıma uygundur. En son 
bilgiler için lütfen tedarikçinize danışınız. Foly-
Sulphur 800 ile karıştırmadan önce mutlaka partner 
ürünün etiketini dikkatle okuyunuz. “mecoprop-p , 
prochloraz, chlorpyrifos or deltamethrin” içeren 
formülasyonlar, Mineral yağlar, yüksek azot içeren 
bitki besleyiciler ve “xylene” içeren ürünlerle birlikte 
kullanmayınız. Şüphe durumunda distribütörünüze 
veya FMC Turkey  Endustri Urunleri San. Ltd. Şti’ye 
danışın 

 
 
 
 
 

 

 
Foly-Sulphur 800 

 
İçerik Maddeleri (w/w): %55.9 Elementel Kükürt   

 
NET HACİM: 1000 L 

NET AĞIRLIK: 1430 kg 
 

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ! -
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ! 

 
 

 
 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
H315: Cilt tahrislerine neden olur. 
H319: Agir göz tahrisine neden olur. 
EUH208: 1,2-Benzisothiazolin-3-one içerir. Alerjik 
reaksiyonlara neden olabilir. 
 
Dikkat 
P264: Kullandiktan sonra ellerinizi iyice yikayiniz. 
P280: koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz 
koruyucu/yüz siperi kullaniniz. 
P302+352: CILT ILE TEMAS HALINDE: Bol miktarda 
su ve sabunla yikayiniz. 
P305+351+338: GÖZLERLE TEMAS HALINDE: 
Birkaç dakika dikkatlice suyla yikayiniz. Mümkünse 
mevcut kontak lensleri çikariniz. Yikamaya devam 
ediniz. 
P332+313: Cilt tahrisinde: doktor yardimi aliniz/doktor 
yardimi isteyiniz. 
P337+313: Göz tahrisinin devami halinde: doktor 
yardimi aliniz/doktor yardimi isteyiniz. 
 

 
 
 
 

 
 
Üretim tarihi ve Parti Numarası şişe üzerindedir. 
Son kullanma tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 
yıldır. 
 
DEPOLAMA 
Donmaktan koruyunuz. 5°C üstünde depolayınız. 
Serin ve iyi şekilde havalandırılan bir ortamda 
tutunuz. Direk güneş ışığına temasından ve herhangi 
bir sıcaklık kaynağına yakınlığından sakınınız. 
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutunuz. 
Herhangi bir yiyecek, içecek veya hayvan besleyici 
gıdasına temasından sakınınız. 
 
Uyarı: Bazı meyve çeşitleri kükürt uygulanmasına 
karşı hassastır. Şüphe durumunda uygulamadan 
önce küçük ölçüde bir test denemesi yapınız. 
 
İthalatçı Firma:  
FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149  
Ataşehir/İstanbul/Türkiye 
Tel: 0 216 900 24 81 Faks: 0 216 900 24 82  
 
Üretici Firma: 
FMC Agro Limited  
Rectors Lane, Pentre, Flintshire CH5 2DH  
İngiltere 
Tel: + 44 1244 537370 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


