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KULLANIM ALANA ZAMANr wp Miı.T,rp lıın G

KuLLANtıvİ aİaNİ- KULLANIVİZİVİaNİ KuLLANIffiropntxrF YAPRAKTANl urunçgiller, Zeytin l-Çiçek Öncesi
Z-Çiçek sonrası
3-Mayıs sonu haziran başı
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-tğu,?toİ. ay_, 
" içer ı s inoe

20-40 kğda l00 litre suya
500 gr

Nar
t -Vrvg^ \Jlı(.:§Şl
2-Meyvelerin oluştuğu dönem
3-Temmuz ayı içerisinde
4-Hasattan l av önce

-

20-40 kğda l00 litre suya
500 gr

Sert Çekirdenll Vleyre
Ağaçları

ı _ I apraKıarın oluştugu dönem
2-Meyveler nohut büyüklüğündeyken
3-Meyveler tam iriliğini alİıgı zİman
4-Hasattan l hafta önce
1-Çiçekten son.a 

-

2-Meyveler ceviz büyüklüğündeyken
3-Hasattan l av önce

-
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1.5-3 kğağaç l00 litre suya
500 gr

Yumuşak Çekirdekli
Meyve Ağaçları

1.5-3 kğağaç l00 litre suya
500 erBağlarda

oluştuğunda 
ı Ya,raKlar

2-Salkım oluşmaya başladığında
3-Hasattan l ay önce

200-400 grlomca l00 litre suya
500 gr

Yaprağı Yener-§ebrele" ı -I- ıuç u|Kımlnoen l-J hatta sonra
2- l.uygulam adaıı 2-3 hafta sonra
3-2.UYgulam adaıı 2-1 hef}, .^."o

30-50 kğda l00litre suya
250 grAçık Alan Sebzeler l-Fide Olkiminaen ZJ haftalonra

2- l .uygulam adan 2-3 hafta sonra
3-Çiçeklenme öncesi
4-HaSattan önce mevve ızqfmocı-,{^

30-50 kğda l00 litre suya
250 gr

sera sebzelerinde vtç€Kıenme oncesınden hasada kadar
l5 sünde bir
7];J;".-_ı-h

30-50 kg/da l00 litre suya
150 grKesme Çiçekçil',kte 1.ıyv\rçıı|ıtğ ulrçtslnoen naSada kadar

l5 günde bir

-
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30-50 kğda 100 litre suya
1 50-200 erKarpuz

t u|lw|tçl 
^çl.2-Çiçeklenme öncesiffi 30-50 kğda l00 litre suya

200 grÇilek Ivıayıs aynrffida 2 hatla
aralıklarla
l Q-*,-^l+*

30-50 kğda 100 litre suya
200 grŞeker Pancarı ı -JvJ ı 9lLıllçuçlt sonra

2-ilk uygulamadan 3-4 hafta sonra
3-Hasattan 3 hafta önce

30-50 kg/da l00 litre suya
200 gr
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Tarla ve Endüstri

rinua nrcyANI

l-Sltl.ile.@
2-1 .uygulamadan 2-3 hafta sJnra

lT,[Tmı;,"#l'l"dl;i,:*-:ir;İİ;fl,,ifi,i'T11.,,1sini,garantieder.Ancakhatalıkullarum
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j*"t j:tl,;:"^*::ffi ffi :iffi,tr':.,:}|İi'Hİ#"T.]dePolama şartlarından kaynafıanabii; #;"ı,,'ö-',lffi:il,,-,?lXT':lJ,'i*"il; İJTl,-*iil*T;*sorumluluğundadır. ve vs.) kullanıcının

çözüırırnıüĞü
S uda, tavs iye ed i len konsantrasyon larda çözün ür.

orijinal u,,üffiE-no'mul Şartlar altında- (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. ürtınu direkt güneş:i5]:ffiH:1"'jT,Y,ru:';J;trtril*lXfl*İ,*l*;ijhtr*;il"'ffi,"*,izeııiklerinı ,,ı,?a,i
IJ]YARILAR:
*Toprak velveva vanrak analjziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.*ÇocukJardan 

ve !,aala.a un urukİ;;;;**Gübreleme esnasında maske, 
"lai*n u" gözlük kullaıınız.*Göz, yiiz ve deri ile temas ettirmeyiniz'"]-u*, halinde bol su ile yıkayınız.*Kullanılmış 

olan boş ambalajları 6aİt" 
"r"çı*la kullanmayıp imha ediniz.
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Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
0. 5- ı -2-5_ 1 o-1 SJçzs-s o'(g

CE,N «İıwaEnIM SANAYİ ve ıicaREr a.ş-sÖrE ŞUBESi
Ş:i*}] Y,1fa*rl 19r- §aka n ulvarı al İ"g" Organize Sanavi Ba l pTeı:0 232+r;6o?ö İİf İ3:3İ::;S:;#Xiif;-f)\?i?ff,, Böıgesi No: 21lı

ra.lrrrrÜr
piyasaya sunacağımız, 

İrynün içeriği etiket bilgileri.ile tescil belgesindeki değerlerin aynlsl olacağını taahhtiteder' aksinin isPatı halind e a7Oi 
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-t"rrru 
g.ı." hakk,mızJa }apılacak cezai işleınıeri kabul ederiz.
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