
SOP Turf   -     ف�ي ت أس أو بى  
 

Sulphate Of Potash Chemical Fertilizer 0-0-50 Granular  
 . محبب     50-0-0 )ات البوتاسیوم(سلف كبریت و ال البوتاسیوم یحتوي علي كیمائي  سماد

 W/W ات ــــــــــــــــــــــالمكون

 % 50 (K₂O) اكسید البوتاسیوم 

 43.7% (SO₃) اكسید الكبریت 
                                                                           

 

Method and rate of use: 
Apply according to the below table: 

 
 

Warranty: 
We guarantee the stability of the physical and chemical properties 
of the product when stored as per suggested guidelines in the 
registration certificate and the product label, Neither the 
manufacturer co. nor the distributor shall bear the consequences 
of misuse or storage throughout the validity period. 
 

Mixing ability: 

Can be mixed with other fertilizers, avoid mixing with pesticides 

Handling and safety precautions: 

• keep away from the reach of the children 
• avoid contact with eyes  
• use recommended doses and avoid overdoses 
• avoid using empty packaging for other storage purposes 
• empty bags must be disposed properly 
 
Storage: 
-Store in a cool and well-ventilated place 
-Keep out of direct sunlight 
-Keep away from fire and dangerous materials 
- Do not use containers in poor storage condition 

Target  Application Rate and Frequency  

Vegetables  75 – 250 Kg / faddan  

Fruits  125 -250 Kg / faddan  

Date Palm  2 -3 Kg/Tree 

Golf courses 
1-3 applications per year 
Dose: 15-20 g/m2 per application  
           150-200 kg/ha 

Sport pitches, 

amenity turf and 

general landscape  

2-3 split applications per year  
Dose: 25-50 g/m² or 250-500 kg/ha 

 : طرق ومعدالت االستخدام 
 الجرعات الموصي بھا حسب الجدول التالي: 

 المحصول  التكرار / معدالت االستخدام
كجم / فدان   250  – 57  الخضروات  

كجم / فدان  052 –  125  الفاكھھ   
كجم / الشجرة   3 – 2  اشجار النخیل  

معاملة خالل السنة تتراوح  3الي  1من   

معاملة لكل  ²م/جم 20- 15من   

كجم/ھكتار200  -150  

ولف ج مالعب ال  

خالل السنة تتراوح  معاملة 3الي  2من   

لكل معاملة  ²جم/م 50- 25من   

كجم/ھكتار005  -250  

المالعب الریاضیة  

 والمسطحات الخضراء  

 
 

 الضمان : 
من حیث  تضمن الشركة المنتجة ثبات المواصفات الكیمیائیة والفیزیائیة للمنتج

تحت ظروف   و بیانات العبوة سجیلكور في شھادة التذالمكونات حسب ما ھو م

ئج سوء االستخدام التخزین الموصي بھا وال تتحمل الشركة المنتجة او الوكیل نتا

 طوال فترة الصالحیة.  او التخزین

 
 قابلیة الخلط:  

   یمكن خلطھ مع األسمدة األخرى، ال یمكن خلطھ مع المبیدات.
 

 احتیاطات التداول واألمان :
 یحفظ بعیداً عن متناول األطفال   -
 تجنب مالمسة العینین   -
 استخدم الجرعات الموصى بھا وتجنب الجرعات الزائدة   - 
 تجنب استخدام العبوات الفارغة ألغراض التخزین األخرى  -
   یجب التخلص من األكیاس الفارغة بشكل صحیح -
 یتم التخلص من العبوات الفارغة بالطرق السلیمة  -
 

 : التخزین
 أشعة الشمس المباشرة یخزن في مكان بارد وذو تھویة جیدة و بعیدا عن  -
 یحفظ  بعیدا عن النار والمواد الخطرة  -
 . ال تستخدم العبوات في حالة التخزین السیئ -

Exclusive Distributor in UAE 
POLYCLEAN L.L.C 
P.O. Box 55023, T. 0097143388226                       
Dubai, UAE                                        
MOCCAE Registration Number in UAE :  

                                                           ألمارات العربیة المتحدة افى   الحصرى الموزع 
 ذ م م  بولیكلین شركة 

 اإلمارات العربیة المتحدة  – دبي 55023صندوق البرید: 
 +  97143388226ھاتف: 

  - االمارات  :والبیئة المناخيرقم التسجیل بوزارة التغیر 
Exclusive Distributor in Sultanate of Oman 
Importing Company and address:  
 
Polyclean L.L.C,  
SULTAN BIN ABDULLAH AL JABRY WAA SHAREKH TRADING L.L.C 
P.O. Box: :512/185 , Buraimi, Oman                             
Tel: +968 91993828, +968 95417737 
MAF Oman Registration Number: 

     الموزع الحصرى  فى سلطنة عمان:

 لشركة المستوردة وعنوانھا: ا

 بولیكلین ش م م , سلطان بن عبد هللا الجابري و شریكھ للتجاره  ش م  

  -سلطنة عمان –البریمي 185/512صندوق البرید: 
 95417737  968+  ,91993828 968+ھاتف: 

   ھ و السمكیھیرقم التسجیل بوزارة الثروه الزراع
 :  سلطنة عمان  -و موارد المیاه

UOM/Net Weight: Bag 25 kg  : كجم  25كیس  العبوة  

Country of Origin: UAE   : االمارات العربیھ المتحدة  بلد المنشأ  
 


