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ALANI, , ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI

-

Ttiın Sera ve Öıtli Altı
sebzeleri

KULLANIM ZAMANI Sulama Suyu ile
uygulama

Yapraktan
Uygulama

(100 Litre Suva)

Dikiınden lıasada kadar 3-4 uygulaına 2-2,5 kg l Da, 200-250 graıı

Tüm Açık Alaıı VE Kışlık
sebzeleri Dikimdeıı hasada kadar 3-4 rıygulama 2-2,5 kg lDa. 200-250 gran,ı

Kavuıı, Karyuz, Kabalt,
karııabalrar

D ikinıd eıı o l gun I aşma baş I aırgı cıııa kadar 2-3
uygulaına 2-2,5 kg l Da. 200-250 gram

Patates, Soğan, Turp
Havuç, Sarıınsak

Dikiınden olguırlaşına başlangıcına kadar 2-3
uygulaına 1-1,5 kg / Da. 200-250 graın

Çilek Vegetatif döıremdeır l.ıasada l<adar 3-4 uygulaıııa 2-3 kg lDa. 200-250 gram

süs Bitkilerinde Çiçekteıı soırra 3 hafta arayla sezoır boyunca
uygulaına yapılır 1 ,5-2 kg l Da. 200-250 graın

Bağ Çiçeklenıne öncesinden hasada kadar 3-4
uygıılaına 2-2,5 kg l Da. 200-250 graııı

Muz Doğuından 30-45 gülı öı-ıcesindeıı itibarerı (ııisaır -
ıııayıs) 2-3 uygulaına 2-3 kg l Da. 200-250 granı

Elına, Arııut. I(iraz, Vişne,
Kayısı. Badem, Fındık, Ceviz,
Şeftali, Antep Fıstığı vb.

Damla sulama iIe çiçeklenme başlangıcından itibaren bir
uygulanıa. Yapraktan ise ıneyve tutumundan sonra ihtiyaç
duyulan her dönem uygulanır.

2-2,5 kg l Da. 200-250 graın

Iııcir, Zeytiıı ve Narenciye Çiçeklenme öncesiırden hasada kadar 3-4
uygulaına 2-2,5 kg lDa. 200-250 gran

Mısır, Ayçiçeği i-Ekimdeıı 30 giin soırra
2-Ürünüıı içine girilebilecek son döııeıııde 2-2,5 kg lDa. 200-250 graın

Paını.ık Taraklaırırıa başlangıcıııdaıı itibareıı
duyulaı-ı l-ıer döneınde ve sıklıkta

htiyaç
2-2,5 ks lD7 200-250 graın

Ttiırı Endüstri Bitkileri
(Tüti.in, Soya, Yerfıstığı)
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İlk çapadan soııra 3 lıafta arayla ,"ronb{,
uygulanır / lf EnArJ 200-250 graın

Tıiııı Taı,la ve Yeııı
Bitkileri Eıten ilkbalrarda ve neı biçiıffi W§ 200-250 graın
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FİRMA BBYANI

ııııalatçı firına, tavsiyeleriııe ı-ıyı-ılarak kııIlaırılclığıılcla tir|intin kalitçsini garanti edçr, Ançak hatalı kııllaıllıll vtkarıŞıınIardan dolaYı doğabilecek olunısuzluklar firınaırııı garaııtisi dışındadır. Hatalı kullaıııııı ve depolaınaŞartlarıııdaıı l<aYnaklaııabilecek sorıııılar (toksisite, kalıııtıIar, etkili olmayış vs.) kııllanıcıııııı sorumlııluğıındadır.

çözüNünr,üĞü
Suda, tavsiYe edileıı koırsaııtrasyoıılarda çözi.iııtir ve hiçbir şekilde çökııez ve kalıııtı bırakıııaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI
orijinal ambalajında ırorınal Şaıllar altında (seriır ve kuru yerlerde) ınulıafaza ediniz. ürünii direkt güııeş ışığınafilal'Llz bırakınayııuz, Norınal Şaıtlarda eıı az 3 yıl süre ile fiziksel ve kiınyasal özelliklerini ınuhafaza eder.Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 0C 

derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:
*ToPrak velveYaYaPrak aııaliziyaptırılarak giibre l<ı.ıllaııılması tavsiye ediIir.*Çocuklardaıı ve gıdaIar dan uzaktutuı-ıuz
*Asla uygııır doz oraıılarınt aşmayınız ve sadece gerekli olaır yerlerde kullaırınız.*ctibrelenre esııasıııda ınaske, eldiveıı ve gözlük krıllaııınız.*Göz,yüz ve deri ile teırıas ettirıııeyiııiz teııası lıalinde bol su ileyıkayınız.*I(ullaırıhnış olaır boş ambalajları başka amaçlarla kullanınuyrp l-ıru ediniz.

LiSANS No
TESCİL No
PARTİ/SERİ NO
ünpriıı TARiHj
SoN I(ULL. TARİHİ
AMBALAJ MiKTARLARr

Üretim tarihiırdeır itibaren beş yıldır.
1 _0,2 5 _0,5 

-1 _2-2,5 1 _5- 1 0_ 1 5_2 0 -25 -5 0-,
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CEoN KiMYA TARIM SANAYi ve ıicRRrı ANoNiM şinxrri
Çoraklar Mahallesi Adnan Saka Bulvarı (5OO1 Sok.) Aliağa organize Sanayi Bölgesi No:24/1Tel:0 232 436 00 40 Fax: o 232 436 OO 60 ALiAĞ a /iziia
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