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POWERBALL

GARANTİ BoirpN içEnir
Organik Madde
Toplam Azot §)
Organik Azot
Amonyum Azotu (NH4-N)
Toplam (Humik + Fülvik) Asit
Maksimum Klor (Cl) Miktarı
Maksimum Nem Miktarı
pH Aralığı

kullanıldığında
o1umsuzluklar

ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım
firmanın garantisi d,ışındadır. Hatalı kullanım ve
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KULLANIM ZAMANI ve ıvıİxılRl
KULLANIM ALANI KULLANIM ZAMANI ToPRAKTAht

KIJLLAI\IIM ıvrİrrenr
Tüm ortü Altı ve sera sebze
Yetiştiriciliğinde ve Çileklerde

Ekim dikim toprağa ekim öncesi
uygula4arak toprak ile karıştırılır

40-50 kğda

Tüm Açık Alan Sebze
Yetiştiriciliğinde ve Çileklerde

Ekim dikim toprağa ekim öncesi
uygulanarak toprak ile karıştırılır

3G-40 ke/da

Tüm Yaprağı Yenen Kışlık
sebzelerde

Ekim dikim toprağa ekim öncesi
uygulanarak toprak ile karıştırılır

3G40 kğda

Kesme Çiçekçilikte Ekim dikim toprağa ekim öncesi
uygulanarak toprak ile karıstırılır

4G-50 kg/da

Kavun Karpuz Kabak Soğan
sarımsak ve patates

Ekim dikim toprağa ekim öncesi
uygulanar4k toprak i le karıştırılır

3G40 kğda

Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli
_!4çıye Ağaçları

Kışa girerken veya farekulağı
dönemde ağaç iz düşümüne uygulanır

40-50 kğdaveya
24ks/aüac

Narenciye Kışa girerken veya farekulağı
dönemde ağaç iz düşümüne uygulanır

30-40 kğdaveya
7-?- kç/aüea.

Muz Kışa girerken veya farekulağı
dönemde ağaç iz düşümüne uvgulanır

40-50 kğdaveya
24kolaEee.

Ceviz, Zeytin, Fındık, Antep Fıstığı Kışa girerken veya farekulağı
dönemde ağaç izdüşümüne uvsulanır

30-40 kğdaveya
1J-kgleüqa-

Bağlarda Kışa girerken veya yapraklanma
dönemde omçaların kök bölgesine
yakın uygulanır

2510 kğda veya
500 grlomca

Tüm Tarla Bitkilerinde Ekim öncesi toprağa uygulanarak
toprak ile karıştırılır veya erken
ilkbahar üst gübre olarak uygulanır.

3040kğda

Tüm Endüstri Bitkilerinde Ekim öncesi toprağa uygulanarak
toprak ile karıştırılır veya erken
ilkbahar üst gübre olarak uygulanır

3G40 kğda

3G4O kg/da
Tüm Yeşil Alanlarında ve Yem
Bitkilerinde

Ekim öncesi toprağa uygulanarak
toprak ile karıştırılır veya erken
ilkbahar üst sübre o|arak ııvsrrlanır

malatçı firma, tavsiyelerine uyularak
ve kanşımlardan dolayı doğabilecek
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dePolama Şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcınınsorumluluğundadır.

Suda, tavsiYe edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI
orijinal ambalajında normal Şartlar altında_ (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. ürtınu direkt güneşıŞığına maruz bırakmaYınız. Normal §çrtlarda en az3 yıl sure ile fizİksel ," tı.yu.uİözelliklerini muhafazaeder. Depolama srcaklığı + 5 ila +40 0C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

]IoPTI velveYaYaPrak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.*Çocuklardan ve gıdalard an uzaktutunuz
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.*Göz,yflz ve deri ile temas ettirmeyiniz teınası halinde bol su ile yıkayınız.*kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp İmha ediniz.

LİSANS No
TESCiL No
PARTİ/SERİ NO
üngrinı TARiHi
SON KULLANMA TARİHİ
NET HACiM / AĞIRLIK

CEoN A TARIM sANAyimRET A.ş-söKE şuBEsi
Çoraklar MahallesiAdnan Saka Bulvarı AliağaçoraKlar Mahallest Adnan Saka Bulvarı Aliağa organize Sanayi Bölgesi No: 2lll
Tel: 0 232 436 00 40 Fax: 0 232 436 00 60 ALiAĞ-a ı İzvıİn'

TAAIIIIÜr
Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri_ile tescil belgesindeki değerlerin aynlsl olacağını taahhüteder, aksinin isPatı halinde 4703 sayılı kanunu go." hakkımızda İapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.
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Uretim tarihinden itibaren üç yıldır
0.250-0.5-1 _21-5-1 0-1 5-20-25-50 Kg

aRıM §ANAyl
ruİrvı şıRxeri

tı ğlv, Alljia oıgpntİe
/1 l\|laıa / lZMlR :

ıx, 0.2 l2 436 00 60
6000 0017

| 0.232 43r


