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Ilk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı
iken İkinı;i uygulama l0-15 gün
sonra olınak üzere 3 uygulama 250- 300 grlda
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Sf,BZELER (§era ve Açık Alan)

Domates, Biber, Patlıcan,
Hıyar, Kavun, Karpuz,
Kabak, Fasulye, Bezelye

İlk uygulama çiçeklenme
başlangıcında, İkinci uygulama
meyve teşekkülünde olmak üzere 4-5
uygulama tavsiye edilir

100 Litre suya
l 50-200 gr

300- 350 grlda

Marul. Ispanak, Lahana"
Maydaııoz, Karnabahar,
Enginar

Ilk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı
iken İkinci uygulama 10-15 gün
sonra olmak uzere 3-4 uygulama
tavsiye edilir

l00 Litre suya
l 50-200 gr

300- 350 grlda

Patates, Havuç, Soğan.
Sarımsak

İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı
iken İkinci uygulama l0-15 gün
sonra olmak uzere 3-4 uygrılama
tavsiye edilir

l00 Litre suya
l 50-200 gr

300- 350 grlda

MEYVELER

Narenciye Portakal, Limon,
Mandalina, Greyfurt, Elma,
Armut, Kayısı, Şeftali, Erik,
Kiraz, Vişne, Ayva ve Nar

Çiçekleııme başIangıcında ilk
uygulama Taç yapraklar düştükten
sonra ikinci meyve teşekkülünden
sonra üçüncü uygulama yapılır.

l00 l-itre suya
200-250 gr

350- 400 grlda

Bağ, Çi|ek, Muz
Çiçeklenme başIangıcında i lk
uygulama Taç yapraklar düştükten
sonra ikinci meyve teşekkülünden
sonra üçüncü uygulama yapılır.

100 l.itre suya
200-250 gr

350- 400 grlda

Zeyiin, Antep Fıstığı, Badem,
Fındık, Ceviz

Çiçeklenme başlangıcında ilk
uygulama Taç yapraklar düştükten
sonra ikinci ıneyve teşekkülünden
sonra üçiiırcü uygulama yapılır.

100 Litre suya
200-250 gr

350- 400 grlda

Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer
Fıstığı, Mısır, Mercimek,
Nohut

l00 Litre suya

tavsiye ediIir
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Tütün, Çay, Ayçiçeği,
Kanola

-

Kesme Çiçekçilikte

Ilk uygulam" bitkil", 3-?rufikl,
iken ikinci uygulama l0- l j gün
sonra olmak izere 1ııvoıılqmo

l00 Litre suya
i00-150 gr

250- 300 grlda
ııır uJğuıcıııra uııKıler : - + yapraklı
iken İkinci.uygulama l1-1j gtn
sonra olmak üzere 3uygulam-a tavsiye
edilir

l00 Litre suya
l00-150 gr

250- 300 gr/da

HUBUBAT

Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf Kardeşlenm" ," ,up, kalkına
döneminde iki uygulama

l00 Litre suya
l 00-1 50 gr
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