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Toplam Azot §)
Amonyum Azotu(NH4-N)
Nitrat Azotu (NOı-N)
Üre Azotu (NH2-N)
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (PzOs)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (PzOs)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (KzO)
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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KULLANIM ALAN ZAMANI ve MIKTARI:
KULLAI\IIM ALANI KULLANIM ZAMANI KULLANIM ŞEKLİ Ve VİİKTARİ

TOPRAKTAN YAPRAKTAN
Tüm Sera ve Örttl Altı
sebzeleri

Dikimden hasada kadar 3-4
uygulama.

2-3 kg l da, l00 litre suya
250-300 er

Tüm Açık Alan ve Kışlık
sehzeleri

Dikimden hasada kadar 34
uvsulama.

2-3 kg l da. l00 litre suya
200-250 sr

Kavun, Karpuz, Kabak ve
karnıbahar

Dikimden olgunIaşma
başlangıcına kadar 2-3 uygulama

2-3 kg l da. l00 litre suya
250-300 sr

Patates, Soğan, Turp
Havuç, Sarımsak

Dikimden olgunIaşma
başlangıcına kadar 2-3 uvgulama

1-1.5 kg / da. l00 litre suya
250-300 sr

Çilek Vegetatif gel işme dönemden
hasada kadar 3-4 uygulama

2-3 kg l da. 100 litre suya
200-250 sr

Kesme Çiçekçilikte Çiçekten sonra 2l gün arayla
sezon boyunca uygulaına Vapılır

1.5-2 kg l da, l00 litre suya
200-250 sr

Bağ ÇiçekIenme öncesinden, hasada
kadar 34 uygulama

1-1.5 kg / da, l00 litre suya
200-250 gr

Muz Doğumdan 30-45 gün önceden
(Nisan-Mayıs) itibaren 2-3 ııyg.

-3 kg / da.1 l00 litre suya
250-300 sr

Elma, Armut o Kiraz, V işne,
Kayısı. Badem Fındık,
Ceviz, Şeftali, Antep
Fıstığı

Damla sulama ile çiçeklenme
başlangıcından itibaren hasada
kadar ihtiyaç duyulan her dönem
ve sıklıkta. Yaprak uygulaması
meyve tutumundan sonra VaDılır.

2.5-3 kg l da.
l00 |itre suya
250-300 gr

lncir, Zeytin ve Narenciye Çiçeklenme öncesinden, hasada
kadar 3-4 uygulaına

2.5-3 kg l da l00 litre suya
250-300 gr
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Imalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kul lanıldığında ürünün kalitesin i
ırlı.l.'Yl lllltt4' t'ıYŞrYÇlÇIlIlÇ uYularaK KUllanl|dıglnda ürünün kalitesini ga.ranti eder. Ancak hatalı kullanım
]:_llT]'"]:l91 {olaYı 

doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatah kullanım ve
lv \gıı'r'rıl4lu.ll Lı\Jı4Jı uuBaDılçÇcK olumsuzluKıar tırmanın garantisi dışındadır. Hatah kullanım ve
9:İ*r,=_:l]11ndan kaYnaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcınınsorumluluğundadır. olmayış ve vs.) kullanıcının

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

DEPOLAMA SARTLARI
orijinal ambalajında normal Şart|ar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. ürunii direkt güneşıŞığına maruz bırakmaYınız. Normal şaflarda en az 5 y,ı stir" iı. fizilsel ,. ki,"yJ özelliklerini muhafazaeder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 4b oC derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

]I"pri\ ve/veyayaprlk analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye eclilir.*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.*Göz,y,d,z ve deri ile temas ettirmeyiniz tJması halinde bol su ile yıkayıııız.*I(ullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kuIlanmuy,| irı,u ediniz.

LİSANS No
TESCİL No
PARTilSERİ NO
ünpriıı TARiHi
SON KULLANMA TARİHi
NET AĞIRLIK
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Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
0.2 5 0-0. 5- l 1-3-5-1 0-1 5 10-2 5-50 Kg
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piyasaya sunacağımız, ürünün içeriği etiket bilgileri.ile tesciI belgesindeki değerlerin aynısı olacağlnı taahhüteder' aksinin isPatı halinde 4703 sa!ılı kanuna g,ı." hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.
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