
Manni-Plex N-Boron : L’unique fertilisant à base d’alcool de 
sucre qui prévient et corrige les carences en bore.
Brandt 30-K: Haute qualité de Potasse directement 
assimilable, 100% exploitable.

NET CONTENTS: 10 L    NET WEIGHT: 14.4 KG   DOUBLE ABSORPTION FOLIAIRE ET RACINAIRE

Brandt Consolidated, Inc
2935 South Koke Mill Road
Springfield Illinois 62711 USA
www.brandt.co
+1 217 547 5840

MADE  IN  USASOLAGRI S.A.R.L
67 Alain Savary cité jardin II
Bloc A, Appt N°5 (4ème Etage)
Belvédère 1002 Tunis
Tel:  +216 71 893 880
Fax: +216 71 893 811
E-Mail: contact@solagri.tn

Brandt™ 30-K



  A 67 أالن سفاري إقامة الحدائق 2, عمارة
مكتب 5 الطابق 4 البلفيدير 1002 تونس

الهاتف: 880 893 71 216+
فاكس:  811 893 71 216+

 contact@solagri.tn  :عنوان إلكتروني
السعة : 10 ل 
تاريخ الصنع: 

            يمكن مزجه مع أغلب المبيدات                سهل االمتصاص

Lot: XXXXXXX
2017-09 Brandt is a trademark of Brandt Consolidated, Inc. 

DD/MM/YYYY

برانت
تم تصميم  برانت k-30  لتطبيقه على جميع أنواع النباتات للوقاية ومعالجة النقص عند النبات في مادة 

البوتاسيوم.
ينصح باستعماله كجزء من برنامج تسميد متوازن.

االستعماالت:
*الحاالت العادية ) الوقاية و الصيانة بالنسبة  للبوتاسيوم( : من 1 إلى 3 لترفي 500 لتر من الماء

*حاالت النقص )الزراعات الحساسة أو مردود عالي( :مضاعفة الجرعة أو إعادة االستعمال من 7 إلى 14 يوم 
نصائح المزج :

وضع من 1/3 إلى 2/3 من إجمالي حجم المياه المطلوب في الخزان, إضافة أد جوفانت إذا رغبت في ذلك 
مع الخلط من بعد ذلك تقوم بإضافة الكمية المطلوبة من برانت k-30 مع مواصلة الخلط عندما يصبح المزيج 

متجانس أضف المبيد إذا رغبت في ذلك واصل الخلط وإملء الخزان.
ينصح بإجراء تجربة ميدانية قبل المداواة للتأكد من قابلية المزج

تنبيه: 
لبرانت k-30 نسبة حموضة تتراوح بين 11 و 13 التي قد تكون غير متوافقة مع المبيدات التي تتحلل في 

الظروف القلوية

المكونات )وزن/ وزن(
30 % من البوتاس القابل للذوبان بنسبة 100 %

 مشتقة من كربونات البوتاسيوم

K-30


