
EC FERTILIZER
B9R (B),uANGAN (Mn-SülfaQ ve çİnıxo (Zn-Sülfat)
MiKRo BiTKi nnsiN MADDELERİ KARIşIMI

RoYDRY

GARANTİ pnirEN içENx : Ww
Suda Çözünür Bor (B) : o/o 4
Suda Çözünür Mangan (Mn) : oh 0.5
Suda Çözünür Çinko (Zn) : o/o 0.5 'l ı

A/l^r*ı/ 
Q-|,ç3,ıa

KULLANIM ALANI, şnxr,iKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI KULLANIM ZAMANI KULLANIM şnxri ve MİKıını
TOPRAKTAN YAPRAKTAN

Tüm sera sebzelerinde
(Biber, Domates, Hıyar,
Patlıcan vb.)

|-Çtmlenmeden l hafta soııra
2-İlk çiçeklenmede
3-İlk meyve dökümü sonrası

0,5- l kg /da
l00 litre suya

l 00-1 50 gr
Tüm Açık Alan
sebzelerinde
(Biber, Domates, Hıyar,
Patlıcan vb.)

l-Çimlenmeden l hafta sonra
2-İlk çiçeklenmede
3-İlk meyve dökümü sonrası

0.5- l kg /da
l00 litre suya

l 00-1 50 gr

Tüm Kışhk Sebzelerde
(Marul, Pırasa, Ispanak,
Lahana vb.)

ü-Çımlenmeden l hafta soııra
2-Bitkiler 6-7 yapraklı olunca
3-Gelişme döneminde

0.5- 1 kg /da
100litre suya
l00-150 gr

Tüm Yumrulu Bitkilerde
(Ş. Pancarı, Patates, Soğan,
Sarımsak, Havuç vb.)

l-Çimlenmeden l hafta sonra
2-Bitkiler 6-7 yapraklı olunca
3-Gelişme döneminde

0.5-1 kg /da
l00litre suya
l00-150 gr

Kavun, Karpuz ve Kabak
l-Çimlenmeden l hafta sonra
2-Bitkiler 6-7 yapraklı olunca
3-Gelişme döneminde

0.5- l kg /da
l00 litre suya
l00-150 gr

Tüm Yumuşak Çekirdekli
Meyve Ağaçları

ü -çıçeklenme başIangıcında
2-Meyve dökümünden l5 gün sonra 0.5- l kg /da

l00 litre suya
l00-1 50 cc

Tüm Sert Çekirdekli Meyve
Ağaçları ve Antep Fıstığı

l -Çiçeklenme başIangıcında
2-Meyve dökümünden l5 gün sonra
3-Hasattan 30 Gün evvel

-
2-Meyve dökümünden l5 gün soııra
3-Hasattan 30 Gün evvel

0.5- 1 kg /da
l00 litre suya

l 00-1 50 gr

Narenciye, Muz, İncir,
Zeytin 0.5- l kg /da

l00litre suya
l00-150 gr

Bağ ve Kesme Çiçekçilik
l -Çiçeklenme başIangıcında
2-Meyve dökümünden l5 gün sonra
3-Hasattan 30 Gün evvel

0.5- l kg /da
l00 litre suya
100-150 gr

Mısır, Ayçiçeği
|-DKtmden Ju gün sonra
2-Urünüır içine girilebilecek soır
dönemde

0.5- l kg ida l00 litre suya
l00-150 cc

Pamuk l araKlanma başlangıclndan itibareır
ihtiyaç duyulan her döııemde ve 0,5-1 kg/da. l00-150 gr
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3-5 yapraklı dönemden sonra ihtiyaç
duyulan her dönemde ve sıklıkta

l00-150 grEndüstri Bitkileri (Soya,
Yerfı stığı, Kanola vb.)
Tarla Bitkileri (Buğday,
Arpa, Çeltik vb.) ve

l-Bitkiler 20-25 cm. olunca
2-Süt olum döneminde l00-150 gr

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım
ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garaııtisi dışındadır. Hatalı kullanım ve
depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının
sorumluluğundadır.

cöztıxtını,üĞü
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA SARTLARI
Orijinal ambalajında normal şartlar altnda (serin ve kuru yerlerde) ıntıhat'aza ediniz. Ürünü direkt güneş
ışığına marüz bırakmayınız. Normal şartlarda enaz5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza
eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 0C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:
*Toprak velveyayaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
*Çocuklardan ve gıdalard an uzak tutunuz
*Asla uygun doz oranlarınt aşmayınız ve sadece gerekli olaıı yerlerde kııllaııınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
*Göz,yiz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
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CEON KiMYA TARIM SANAYi ve TİCARET ANONIM şinrcErİ
Çoraklar Mahallesi Adnan Saka Bulvarı Aliağa Organize Sanayi Bölgesi No: 24ll
Tel: 0 232 436 00 40 Fax: 0232 436 00 60 ALİAĞa z İzHıİn

TAAHHÜT
PiYasaYa sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt
eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezİi işlemleri kabul ediriz.
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Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
0.25M.5- l -2-3-5-10-1 5-20-25-50 Kg

0.5-1 kg/da.

0,5-1 kg/da.


