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BoR (B), MANGAN (Mn-Sülfat) ve çİNtro (Zn-Sülfat)
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KULLANIM ZAMANI ve MİKTıpr
KULLANIM ALANI KULLANIM ZAMANI
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KuLLANIM şEKLİ 
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TOPRAKTAN YAPRAKTANTüm sera sebzelerinde

(Biber, Domates, Hıyar,
Patlıcan vb.)

r-\l,urılglltllğuen 1 nana sonra
2-İlk çiçeklenmede
3-İlk meyve dökümü sonf,cr

0.5- 1 kg /da l00 litre suya
l00-150 gr

Tüm Açık Alan
sebzelerinde
(Biber, Domates, Hıyar,
Patlıcan vb.)

l-Çimlenmeden l hafta sonra
2-İlk çiçeklenmede
3-İlk meyve dökümü sonrası
l a

0.5-1 kg /da l00 litre suya
l00-150 gr

Tüm Kışlık SebzeGrdİ
(Marul, Pırasa, Ispanak,
Lahana vb.)

r-\,,rııtrçIıllltutn l nana sonra
2-Bitkiler 6-7 yapraklı olunca
3-Gelişme döneminde

0.5-1 kg ida l00 litre suya
l00-150 gr

Tüm Yumrulu Bitkilerde
(Ş. Pancarı, Patates, Soğan,
Sarımsak, Havuç vb.)

l-Çimlenmeden 1 hafta sonra
2-Bitkiler 6-7 yapraklı olunca
3-Gelişme döneminde
1 r

0.5- l kg /da l00 litre suya
l00-150 gr

Kavun, Karpuz ve Kabak
ı-vlrlriğltıltçuen t nalta sonta
2-Bitkiler 6-7 yapraklı o|uııca
3-Gelişme döneminde

0.5- l kg /da l00 litre suya
l 00-1 50 gr

Tüm Yumuşut Ç"l.i.O"1.1i
Meyve Ağaçları

ı -v ıçt KıeIıme oaşlangıcında
2-Meyve döküınünden I5 gün sonra 0.5_ l ks /da l l00 litre suya

Tüm Sert Çekirdekli Meyve
Ağaçları ve Antep Fıstığı

r -ç ıçcKıenme oaşlangıcında
2-Meyve dökümünden l5 gün sonra
3-Hasattan 30 Gün ewel

0.5-1 kg /da l00 litre suya
l00-150gr

Narenciye, Muz, İncir,
Zeytin

l _ri^^1,1ı 1.ıyvnıçıııııt uaşlanglClnda
2-Meyve dökümünden l5 gün sonra
3-Hasattan 30 Gün ewel

0.5-1 kg /da l00 litre suya
l00-150 gr

Bağ ve Kesme Çiçekçilik
I -v ıçeKıenme başlangıcında
2-Meyve dökümünden l5 gün sonra
3-Hasattan 30 Gün evvel

0.5-1 kg /da l00 litre suya
l 00-1 50 gr

Mısır, Ayçiçeği

-_

Pamuk

l _trLı L\rırtLıç|ı Ju gun Sonra
2-Urünün içine girilebilecek son
dönemde 0.5- l kg /da l00 litre suya

l00-150 cc
_ı 

4ı@AıoıııIıa uaşlangıcından ıtıbaren
]ltiyuç duyulan her dönemde ve 0,5-1 kg/da. 100-150 gr
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3-5 yaprak|ı dönemden sonra ihtiyaç
duyulan her dönemde ve sıklıkta

Endüstri Bitkileri (Soya,
0,5-1 kg/da. l 00-1 50 gr

Tarla Bitkileri (Buğday,
Arpa, Çeltik vb.) ve

l_Bitkiler 20-25 cm, olırnca
2-Süt olum döneminde 0,5-1 kg/da. 100-150 gr

FIRMA BEYANI

-

ImalatÇı firma, tavsiYelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatah kullanımve karıŞımlardan dolaYı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım vedePolama Şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalı-ntılar, ettiıİ oımayİş ve vs.1 kullanıcınınsorumluluğundadır.

cözüxiinı,üĞü
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA SARTLARI
Orijinal ambalajında normal Şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. üriıntı direkt güneşışığlna man,/z bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl stıre ile fiziksel ve kımyasaı özelliklerini muhafazaeder. Depolama sıcaklığı + 5 ita + 40 oC derece arasinda olmalıdır.

IIYARILAR:
]Top.l\ ve/veyayapryk analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.*Çocuklardan ve gıdalard an uzaktutunuz
*Asla uYgun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.*Göz,yizve deri ile temas ettirmeyiniz telnıası halinde bol su ile yıkayınız.*kullanılmış olan boş ambalajları başka amaç|arla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS No
TESCİLNo
PARTİ/SERİ NO
üngrilvr TARiHi
SON KULLANMA TARİHi
NET AĞIRLIK

:1645

Uretim tarihinden itibaren beş yıldır
0.250-0.5- l -2-3-5-1 0-1 5-2G-25-50 Kg

CEON KjMYA TARIM SANAyİ ve TiCARET ANoNiıı şinruri
Çoraklar Mahallesi Adnan Saka Bulvarı Aliağa olganize suruyintılgesi No: 24llTel: 0 232 436 0O 40 Fax: 0 232 436 00 60 ALİAĞi z izvıin
TAAIIHÜT
Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgiteri.ile tescil belgesindeki değerlerin aynıst olacağını taahhüteder, aksinin isPatı halind e 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.
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