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KULLANIM ALIİN xıİ, 3aMaNı ve vrİ«rıRr:KULLANıvraıaı.lr------
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250-300 g, ,'Du l00 Litre Sı4,a
l 00-1 50 gr

250-300 gr /Da

Sulama SÇu --lİarn 
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LtIegE-e_ ; uycuıa ır.İ
250-300 gI/D.i-ıOo L,t*§, 
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I I00-I50 gr 
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GARANTİ EDİLEN İçEnİr
Suda Çözünür Kobalt (-Co)
Suda Çözünür Bakır (Cu)-
Suda Çözünür Demir (Fe )
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden 1Mo)
Suda Çözünür Çinko (Znj

] Tllm açıl. alaııSenzelerOe
l (Bitıer, [)omates" Hı.yar ve
patlıoan. Çilek

Ç irn lenmedİn biİ haftİ sorıra
Ilk çiçeklenme döneminde
lIk meyve dökümünden sonra

I Tüm Krşl,n-S"roele"Oe
j (Kıvırcık Marul. Pırasa,
f[spanak. Lahana)

l00 Litre Suya
l00- l --§Ogr

Tüm Yumrr|, Bitkil.. (Ş
Paııcarı Patates, Soğan,
Sarıııısak, Hav

] Kavun, Karpuz, Kabak

Tüm Yumuşak Çekirtiekli
Y§]g.lğ$_Erı__-_

Tüm Sert Çekirdekli Meyve

i Naranciye , Muzİncir. Zeytin

] 
Bağlarda ve Süs Bitkilerinde

Pamuk

250-300 g,lDa 100 Litre Suya
l 00- l 50gr

250-300 g;/Dİ

l

l00 Litre Suya
l00-150 gr 

l

l00 Litre Suya
l 00- l 50gr

l00 Litre SÇ
l 00- l 50gr
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Çimlenmeden bi. haftİ sonra
Ilk çiçeklenme döneminde
Ilk meyve dökümünden sonra

Çimlenmeden biİhaEİİonra
Bitkiler 6-7 yapraklı olunca
Gelişme döneminde
Çimlenmedeııbiİhaft asorra-
Bitkiler 6-7 yapraklı olunca
§g!iş*" döneminde

250-300 g. /D;.T-Too Lit* S;;
l00-150 gr

Ç im tenm-"aa, bi. lıaftİ sonra
Bitkiler 6-7 yapraklı olunca
Gelişme döneminde
Ç içek l en me b;ş|a;g;ft;------
Meyve dökünıünden l5 gün sonra.
lıasattan 30 gün evvel
Çiç"kl"nr"ffi-
Meyve dökümünden l5 gün sonra,
lıasattan 30 gün evve!

250-300 eı /Da

Çi çeklenme b;şlang, c ı,lda 250-300 g, /Du
Y.w" dökümündeİ l5 gün sonra,
lqşettur 30 gün evvel
Çiçeklenmeffi
lVleyve dökümünden I5 gün sonra,
hasattan 30 gün evvel

250-300 g, /Du

1.Uygulama, EklmG, lO gtl,-, .o,or_
2.Uy gulama: Ürün ün içinği.il"""l.'

250-300 gr lDa l00 Litre Suya
l 00-1 50 gr

l

l1l,||"T,ılıJlya9 duyulan her döneınde u" lsıklıkta. - 
l
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l00-1 5(l gr 
]



3-5 Vapratl, ,lOnemae, -sor,ra
ihtiyaç duyulan her ciönemde

Ir,.|l Bltrulerl tguğa1 Arpa
Çeltik ) ve Y'eşil Alanlar

Bitkiler 20-25., 
"lrr*süt olum döneminde

' Endüstri Bitkileni (Soya. Yer
j Fıstığı,Kanola. 

)

250-300 gr lDa S,y,§L,
l 00-1 50gr

250-300 gr lDa l00 Litre Suya
l00_150

FIRMA BBVANI

l:"j::Fsiye;g,1,.uyu]arakkullanlldığındaürününkaIitesini
;:^},:1uj,i':.:9:: 9:,"y, d"F?bi,.*l ';i,-,J;;-,,lff.'İİ.Hr'[::;ll*l'xTi":j"T;"^T:i,']"laıı,kuııanın-ı

sorumluluğundadır.*ı.*ılşfl]ji:,:o," ı,ynulıun,uiiil:Hj,,*',İ-#H'il,,r,ilXi:':l*liJ,*İll: Y:'3:,*lr:jİ ::etkili olmayış ve vs.) kullanıcıııın

:özüxünrüĞü
S'du' tu"iYİİdG konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

lPtolAMA SARTLARr
UrUınal ambalajında normal Şaıtlar altında,(serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. [jrünii direkt giiııeşıŞığıııa rnar,z bırakınaYinız, Norınal su'tıu.ou 

"nuriv,i.urİll",nriksel ve kimyasal özelliklerini mulıafazaeder. Depolama sıcakİığı + 5 ila İlİİöÖl""""e arasında olmalıdır.
UYARILAR:
*Toprak ve/veva vanrak analjzjyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.*Çocuklarda,, r. !,Oulu.dur r.uİ;';;;;"*Asla uYguıı doz Jraıllann, uşrry,n,r'r" r"o... gerekli o1an yerlerde kullanınız.*Gübreleıne esnasında ınaske, elalu", ," gtlrlllt kullanınız.*Göz, yiz ve deri ile temas ettirmeyiniz t"-.nu., halinde bol su ile yıkayınız.* Ku l l an ı l ın ı ş o l an boş anbalajlar ı6";k; 
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LİSANS No
TESCİL No
PART,İ/SER.İ No
üngriıı TARiHi
SON KULLANMA TARİHi
NET AĞIRLIK

:l645

Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
0.25 0_0. 5- l -2-3 -5_1 0J 550-25-50 Kg
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