
EC FERTILIZER
NpK cügRE si H,tnvr.,lNLANMIş

POWERDRIP 10-40-10 + TE
GARANTİ poirpN içEnir
Toplam Azot §)
Amonyum Azotu(NH4-N)
Nitrat Azotu (NOı-N)
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit ('PrOr)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (KrÖ)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
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ALANI, ŞEKLİ. zAMANr oo hıfitz.n
KULLANIM aıaxr KULLANINı zaıı,ı,lNİ KiJLLffi

TOPRAKTAN YAPRAKTANı um şera ve ortii Altı
sebzeleri

Dikimden haradu kada. 3J
uygulamq.

2*3 kg / da. l00 litre suya
.ğ0-300 grı um Açık Alan ve Kışlık

sebzeleri
Dikimden l,aJaOu tffiE7
llvoıılqmo

2-3 kg l da. l00 litre suya
200-250 prKavun, Kr,p,rr, Kab;k;

karnıbahar
Dikimden olgrnlaşma
baSlanoı",r» kqAo. 1 ,1

2-3 kg l da. l00 litre suya
ğ!-300 erPatates, Soğan, Turp

Havuç, Sanmsak
rı;L:uı\ıllluçıI ulgunlaşma
başlangıcına kadar 2-3 uygulama

1-1.5 kg / da" l00 litre suya
250-300 grçıteK ;fV, vEvlgltl öviliııtğ uuİltmoen

haSada ka<lat 1-4 ııııoırlo^o
21 kg l da. l00 lihe suya

200-250 grKesme Çidkçilikte Cio^L},ıYv^wlı Şwllıid z ı gun arayla
SeZOn bovunca ııwoıılı_o rıo^,ı._

|,5-2 kg / da. l00 litre.rjİ-
200150 grBağ Ci.oLl^...,,!yv\ıwırıııç uııçt§ ınqen, nasaCla

kadar 3-4 uygulamaffi
1_-1.5 kg / da. l00 litre suya

200-250 grMuz ıJvğullru4lı JV--{+J gun onceden
(Nisan-Mavıs) itiharen )-1 ı,,,,,

2-3 kg / da. l00 litre suya
250-300 grElma, Armut, Kiraz, Vişne,

Kayısı, Badem Fındık
Ceviz, Şeftali, Anten
Fıstığı

l)ımlo".,ffiJuıqıılq llç vlçğklenme
başlangıcından iıibaren hasada
kadar ihtiyaç duyulan her dönem
ve sıklıkta. Yaprak uygulaınası
meyve tutumundan sonra Vanılır.

2.5-3 kg / da. l00 litre suya
250-300 gr

ıntır, Lerftın ve Narenciye

-

ç ıçeKlenme öncesinden. hasada
ku$r 3-4 uygulama

2.5*3 kg l da l00 litre suya
250-300 gr
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lT{ffi1|.r_lsiye lerine uy_u]arak ku l lan ı ld ı ğ ı n da ürü n ü n kalitesini Ancak hatalı kullanım;:,nHflHff 
"f.i,ll"*:ğt 

jl"^.*"iö;,tdl,:;xH}f :::*l*l11ll"*T.:
ffİ"#,İ1,#:lil1l", 

i,uynu[ıunuuıi;.J#;"#ö-:[TJ:il,ffiT:,:loİ:]f,lİi,; 
İJ,ıl,?Jiil;T,,j;

çÖztıNiını,üĞü
Suda' tavsiYe edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.Murryınal ambalajında normal Şartlar altında_ (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.ürünü direkt güneş;|oİiffiH:'-'j T,HT *ru r+*1l* xil#tffi ;"#i ;;' ffi y'*J' o," ı ı it ı 
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UYARILAR:
*Toprak ve/veyayaprak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.*Çocuklardan 

ve gıdalard"n rrul tll;;;;'*Gübreleme 
esnas]nda maske, .lalr.n u" gözlük kullanınız.*Göz,yiiz ve deri ile temas effirmeyiniziJru, halinde boisu ile yıkayınız.*kullanılmış 
olan boş ambalajları daık, uruçlu.la kullanmayıp imha ediniz.

ve vs.) kullanıcıııın
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ünpriıa TARiHi
SoN KULLANMA raniırİ
Ntr aĞıRrır
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lJletim tarihinden itibaren beş yılciır
0.250_0. 5_ ı -21 -5 -| o; s 
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CE.N rİııİaEnIM SANAYİ ve TİcARpr aNoNiirı Şİn«pr,iÇoraklar Mahallesi Adnan saı.a euiva., iiiuc, orga;i; i;i'ryieoıg"ri No: 24llTel: 0 232 436 00 40 Fax: o zız qia ,,oöaiieĞ"a'i'i;;;';"
raarırrür
piyasaya sunacağımız İry"ll içeriği etiket bilgileri,ile tescil belgesincteki değerlerin aynlsl olacağını taahhüteder' aksinin isPatı halind' +zoi saİ'ı' ı.""rr" eore hakkımızJu yup,ır"uı. cezai işlemleri kabul ederiz.
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