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GOLD DRY

GARANTİ poiı-pN içenır
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

:WW
:o/o4

)J

§
,J

KULLANIM ALAN rriE ZAMANI ve MİKTıpr
KULLANIM ALANI KULLANIM ZAMANI Sulama Suyu i|e

uygulama

ı apraktan
Uygulama

ll00 Litra S,.,Tüm sera sebzelerinde
(Biber, Domates, Hıyar,
Patlıcan vb.)

2-İlk çiçeklenmede
3-İlk meyve dökümü sonrası

0,5-1 kg/Da. l 00-1 50 gram
Tüm AçıkalarJ.Uffiİr
(Biber, Doınates, Hıyar,
Patlıcan vb.)

r-vrrtllğllljlğuen l nafta sonra
2-İlk çiçeklenmede
3-İlk meyve dökümü sonrası

-

0,5-1 kg / Da. l 00- 150 graıı-ı
Tüm Kışlık S.UElffi
(Marul, Pırasa, Ispanak,
Lahana vb.)

-vırrrrçlllllğutrr l na[a sonra
-Bitkiler 6-7 yapraklı olunca
-Gelişme döneminde
ffi

0,5-1 kg / Da. l00-150 gram
Tüın Yuılıruiu Bit[C;;
(Ş.pancarı. Patates, Soğan,
Sarımsak, Havuç vb.)

r \rrıtllçllltlçutrtl l nalTa sonra
Z-B itkiler 6-7 yapraklı olunca
3-GeIişme döneminde

0,5-1 kg / Da. l00-150 gram

Kavun, Karpuz ve Kabak
r-vırurçtulttQen l nata sonla
2-Bitkiler 6-7 yapraklı olunca
3-Gelişme döneminde

0,5-1 kg / Da. 100- l 50 graııı

Tüm Yumuşak Çekirdekli
Meyve Ağaçları

r -1.ryçftrçItIIıe oaşıangıAında
2-Meyve dökümünden l5 gün sonra
3-Hasattan 30 Gün evvel

0.5-1 kg ı Da. I l00-I50 gram

Tüıı Sert Çekirdekli Meyve
Ağaçları ve Antep Fıstığı

ı -VıçğKıenme oaşlangıcında
2-Meyve dökümünden 15 gtin sonra
3-Hasattan 30 Gün evvel

0,5-1 kg / Da. l00-150 gram

ıJarenciye. Muz, İncir.
|,eytin

r -VıvEt\ığIuIıe oaşıangıcıncla
2-Meyve dökümünden 15 gün sonra
3-Hasattan 3O Gün evvel

0,5-1 kg / Da. 100- l 50 graın

Bağ ve Kesme Çiçekçilik
r -Vryç[rtıuIıt oaşüangıclnda
2-Meyve dökümünden l5 gün sonra
3-Hasattan 30 Gün evvel

0,5-1 kg/Da, 100- l50 graıı

Mısır, Ayçiçeği 1-Ekimden 30 gün sonra
2-Ürünün içine girilebilecek son dönemde 0,5-1 kg / Da. lP-l50 gram

(ı.n
Pamı.ık .l araklanına başlaııgıcıırdan itibaren ihtiyaç

duyulan lıer döneınde ve sıklıkta
§/ #"#ffi $,*nlao ",*

ı\7
00- l 50 graııı

|-
IEndüstri Bitkileri ( Soya,

IYerfıstığı. Kaııola vb.)

@
Arpa, Çeltik vb.) ve Yeşil
Alanlar

3-5 yapraklı dönemden sonraihtiyaç OrrY_İh1
dönemde ve sıklıkta " 

**; f) !#ffiıa§;:
,\,;Eğ }-.,&|€+r4-.

1-Bitkiler 20-25 çın. olunca
2-süt olum döıreminde

r iıNol

0,5-1 kg / Da. l00-150 graı-ıı
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FiRMA BEYANI

Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 0C 
derece arasında olma|ıdır.

imalatÇı firma, tavsiYelerine uYularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım vekarıŞlmlardan dolaYı doğabilecek olumsuzlukıai fir.nun,n gur*rirl dış,ndad,r. Hatalı kullanım ve depolamaŞartlarından kaYnaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar,"etkiıi oıruy,ş vs.) kull.arucının sorumluluğundadır.

çözüıvünrüĞü
suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kallntı blrakmaz.

orijinal ambalajında normal Şartlar altında (serin ve kuru yerlerd e) muhafazaediniz. ürünü direkt güneş ışığına

ffi,}T:::l'# _Y"] :11':i' 
en az 5 y,ı stı* ır' nriur., ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

6oup DL,l

RıM
eri

PK A!iaça

LiSANS No
TESCiL No
PARTİ/SERr No
ünpriv TARiHi
SoN KULL. TARIHİ
AMBALAJ MİKTARLARI

UYARILAR:
*Toprak velveyayaprak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.*Çocuklardan 

ve gıdalar d.an uzaktutunuz
*Asla uygun doz oranlarını aşmaynız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanmız.*Gübreleme esnasında maske, eljiven ve gözlük kullanınız.*Göz, yiz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.*kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.
0,2 5-0, 5- ] -2-2,5-3 -5- l 0- l 5-20-25-5 0 Kg

cEoN KiMYA TAR|M sANAYi ve ıicARrı ANoNiM ŞiRı(ET|
Çoraklar Mah. 5OO1 Sok. No:24 Aliağa org. San. Böl. (ALosBi; nıiaga-izıvinTel: 0 232 435 OO 40 Fax: O 232 4g600 60

TAAHHÜT
piyasaya sunacağlmız..ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüteder' aksinin isPatı halind e 4703 

'uli,ı, 
kunrna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

436 60 lzMiR


