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ZAMANI ve MixraRı
KULLANIM ALANI KULLANIM ZAMANI TOPRAKTAN

KULLANIM MİKTARITüm ortü Altı ve sera sebzı
Yetiştiriciliğinde ve Çi leklerde

İ:,Kım dıkım toprağa ekim öncesi
UYgUlanarak tonrak i|e Ları"f,,,l,,

40-50 kğdekar
Tüm Açık Alan Sebze
Yetiştiriciliğinde ve Çi leklerde

trKım dıkım toprağa ekim öncesi
UVSulanarak tonrnt< ilp |rq.of,.. l,,

30-40 kğdekar

Tüm Yaprağı Yeneı, «ışlk
sebzelerde

ı,Kım dıkım toprağa ekİm öncesİ
uygula]ıarak toprak ile karıstırılır

30-40 kğdekar

ı(esme Çıçekçilikte Ekim dikim toprİPİl<im tlİcesl
UVSUIanarak tonreL ile lra,,o1,.,l,,

40-50 kğdekar

Kavun rarprİ «aUal< SoPn
sarımsak ve patates

tkım dıkım toprağa ekİm öncesİ
UVPulanarak fonrak ilp lra*o+,.,l,.

30-40 kğdekar

Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli
Meyve Ağaçları

Kışa gırerken veya farekulağı
dönemde aüaa iz diiciimii-o ııı,ft,,ı^_

40-50 kğdekar vqıa
24kg/aLaçNarenciye Nışa gırerKen veya tarekulağı

dönemde aüac iz diiqiirniine ,,.,-,,l
30-40 kğdekar veya

11kğağaçMuz §ışa gırerKen veya tarekulağı
döııemde aüaa iz diiciimii,ıo .,.,^.,ı

40-50 kğdekar veya
__24kgJağaçCeviz, Zeylin, Fı"drk, Art"p F"trğ, h.ışa gırerKen veya tarekulağı

dönemde ağaa İz dı'isı'imiina ıı.,-,.ı^
30-40 tğOekar veya
_l4kglağaçBağlarda ır.ışa gırerKen veya yapraklanma

dönemde omçaların kök bölgesine
yakın uygulanır

2510 kğdekar vqıa
500 grlomca

Tüm Tarla Bitkilerinde L,i(ım öncesi toprağa uygulaııarak
toprak ile karıştırılır veya erken
İlkbahar iist ğiihre alqrql, ıırııt,,Io_

30-40 kg/dekar

Tüm EndüstriBmGrinde tsKıın oncesı toprağa uygulanarak
toprak ile karıştırılır veya erken
ilkbahar üst gübre olarak uvqulanır

30-40 kğdekar

Tüm Yeşil Alrnla.ında;T"m
Bitkilerinde

tKım oncesı toprağa uygulanarak
toprak ile karıştırılır ı,eya erken
ilkbahar üst qübre ola!"ak uygulanır

30-40 kg/dekar
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Şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının
sorumluluğundadır.

DEPOLAMA SARTLARI
Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürtinii direkt güneş
ıŞlğına marız bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini .,uüİafaza
eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 oC derece arasİnda olmalıdır.

UYARILAR:
*ToPrak velveyayaprak analizi yaptırılarak giibre kullanılınası tavsiye edilir.*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

|Tah!Ş edicidir göz,yiz ve deri ile temas ettinneyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.*kullanılmış olan boş ambalajları başka anraçlarla kullanmayıp imha ediniz.
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PiYasaYa sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri.ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüteder, aksinin isPatı halinde 4703 sayılı kanunu go." hakkımızda japılacak ceİi işıemıeri kabul ederiz.
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