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Organik Madde
Alginik Asit
Suda Çözünür Potasyı.ıırı ()lı,sit (KrO)
Maximum EC
pH Aralığı

KULLANIM ALANI, şrrıİ, ZAMANI ve sıİx.ı.Aıİİ
KULLANIM ALANI KuLLANıMr{

Tüm Tarla, Sera ve Kışlık
Sebzelerde (Domates, Biber,
Patlıcan, Hıyar, Ispanak,
Lahana, Ç i lek Karnabahar,
Pırasa, Marul, Maydanoz vs)

1- Toprak hazırlığı
2-Şaşırtnıadaır l5 g
3- Sulama dönem
bulundurarak bitk
yirmi günde bir

Tüm Yumrulu Bitkilerde
(Karpuz, Kavun, Patates,
Kabak, Soğan, Havuç, Şeker
Pancarı)

l- Toprak hazırlık s

çimlenmeden sonra
2-Kol afimında, ıne
önce

Kesme Çiçekçitikte l -Toprak hazıriığı s
2- Çiçeklenme öırcç
3- Her çiçek kesiıniı

Tüm Sert ve Yumuşak
Çekirdek|i Meyve Ağaçları
§arenciye, Elma, Kivi,
Erik, Armut, Şeftali, Ayva,
Kiraz, Nektarin, Kayısı,
Zeytin,Bağ)

l- Sonbahar toprak I
kökten uygrılaıııa
2- Çiçekleıınıe döneı
(toprak sıcaklığı l0-
3- Meyve 1utıımunda

Tüm Baklagiller ve
Endüstri Bitkileri ( Nohut,
Mercimek, Fasulye, Beze|ye,
Bakla Mısır, Tütün Ayçiçeği"
Pamuk, Sqya Yer Fıstığı,)

l-Toprak lıazırlığı sı
2- Ilk çapadan soııra
3- Ikinci çapadan soı

Tüm Tarla Bitkileri
( Arpa, Buğday Çeltik, Yulaf
Vs)

1- T'oprak lıazırlığı sı
döııem geçmişse bitk
(8-10 cm)
2- Kardeşlenrne döıı,:

Tüm Yem Bitkileri (Yonca,
Korunga Fiğ vs )

l. lJygulama toprak lı
2. Llygulaına ilk yağn
3. IJyguiaıııa h*r biçii

erini göz önünde
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l00 litre su.va
l00*l20 gı^

l00 litre suya
80-100 gr

l00litre sııya
l00-120 gr

l00 litre suya
l20-150 gr

250-300 gr l da
Sulama suyu ile
tohum yatağına

veya kök
bölgesine

200-250 gr / da I ;

ıneyve tııttınrundan

;ırasında
:si

ndeıı sonra

inenıinden önce
l0-15 derece iken)
ndan l5 gün sonra

ı sırasında
ila
sonra

Sulama suyu ile
tohum yatağına

veya kök

200-250 gr l da
Sulama sı"ıyu ile
tohum yatağına

veya kök
bölgesine

300-350 gr / da
Veya,

20-25 grl ağaç

200*250 gr / dİf
Sulama suyu ile I lOO lilre suya
tohum yatağına I S1-1OO g.

ve5,a kök
bölgesine

200-250 gr lda
Su|ama suyu ile
t<ıhum yatağına

veya kök

tohum yatağına I lt s, i

veya kök l j
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KULLANIM SEKL ve Atı
TOPRAKTAN YAPRAKTA
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|ll':'o: firma tavsiY"lİln.".1'vrlurak kullanıldığııcia iiı,ütıiin kalitcsiııi garanti eder. Ancak hatalı kullaıııni v,,ı

ve depolarııa
kullanıcının

karŞımlardan dolaYı doğabilecek olumsuzluki;İr fiı,iıianın gar;ntisi dışİndadır. Hatalı kullanım
Şartlarından kaYnaklanabilecek sorunlar (toksititt:" kı-lıntılar, etkili olmayış ve vs.)sorumluluğundadır.

Suda, tavsiYe edilen konsantrasyonlarda ç(iziiniir ve hiçlıir şekilde çiikınez ve kalıııtı bırakmaz.

DEPOLAMA §ARTLARr
Orijinal ambalajında normal Şartlar altında_ (serin ve kuru yerlerde) ınuhafaza ediniz. ürünü direkt giıneşışığına mııruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az.5 yıl sürc ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhalazaeder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 0C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

]I"P''t velveYaYaPrak analizi yaptınlarak gülırc kıillaııılırıı]sı tavsiye, ediIir.*Çocuklardan ve gıdalar dan uzaktutunuz
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük krıllanınız.*Gözoyıizve deri ile temas ettirmeyiniz tenıası halinde Lıol su ile yıkayınız.*kullanılmış olan boş ambalajları başka aınaçlarla kullanınal,ıp imha ediniz.

LİSANS No
TESCİL No
PARTİ/SERİ NO
ünpriıvı TARiHi
SON KULLANMA TARİHİ
NET HACİM / AĞrRLrK

l 480

Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
0.250-0.5*1 *2-3- 5 - l 0-1 5*2015-50 Kg

ünrcrici rinvıı
giorEC
9 a Kings Celiffe Industrial Estate, Wansfoıd, Peter iJrı.ıug}ı PE 8 6 PB IJK
Tel: + 0l780 43 30 l0 Fax: * 01780 78 l3 98 İııcİı_,rıınİ]

cEoN rİnrva A.Ş_SöKE ŞlJBESi
ŞT*':1Y*:']:rilj*"İ:P 9:l,ıı |liağq Orgaııize Suooyi U,llgesi No: 2lllTel: 0 232 436 00 40 Fax: 0 232 436 00 60 ALjAĞi z ızııtiıt

TAAHİIÜT
Piyasaya su nacağımız ürün ün içeriğ i eti ket b i l g i l eri
eder, aksinin ispatı halind e 4703 sayılı kanuna göre

.ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhi.it
hakkınıızda yapılacak cezai işlenıleri kabul ederiz.

.cEoN xirvıva TARıM şANAV|
l_VE IlsB Eı.a ıı oı,l i ıüI şi nxeıl ;

§aia 8lv, Alloğa Organlza
|24l1Allağa/izMaR_ -

n0 Fax: 0,232 436 00 60
0697 6000 0017

FiRMA BEYANI


