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zurn,Mıız,Nar, İncir

Naieııciye, Zeylin, Ça1,

Fındık, Ceviz, Antep
Fıstığı, Kestane

jiU|jl4ryl! ve MIKTARI
"Y4r_E4§I4!t TOPRAKTAN

100 litre suya
30ü-400 cc

2-3litrel da

l00litre suya
300*400 cç

2-3litre l da

l00 litre suya
300*400 cc

2*3litre / da

l00 |it.re suya
300-4ü0 cc

1*2 litre / da

l00 litre suya
300-400 cc

1-2litre l da

l00 litre suya
300-400 cc

1-2 litre / da

l00 litre suya
4ü0-500 cc

80-150gr /ağaç

100 litre suya
400-5(l0 cc

80-1 50gr /ağaç

100litrc suya
400-500 cc

80-1 50gr /ağaç

100 litre sıı;ı,a
400- 50(} çc

80- l 50gr /ağaç

J 00 litre suya

-100-400 çç
B0- l 50gr /ağaç

yeteri rniktarda su
ile 300-400 cc/da

1*2litre / da

yeteri nıiktarda sı-ı

iic 300-400 ccida
11litte l da

yeteri miktarda su
ile 300--t0() cc/da

2 litre / da

'eteri nıikıarda su
iç 300*40{] cclda

2litre / da
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ffisiyelerilıeu-vularakkullanıl<İığıı:ıhiiiriiriiiii*"',.*:::.,.İ1,T|.:f:j:.oT*}.fli,}:l3,ş
ve karışınrlardan dolayı doğabitecel: oluınsıız.][ukl;ir finrıuııın garantİsi dıŞındadlr, Hatalı kullanım ve

depolaına şartlarından İuynrİ,ıu*"trilecck sı,;.rıııliır {ı.iıhs,titc,, kalıııtı[ırr, etkili clnıaYıŞ ve vs,) kullaırıcınln

sorumluluğundadır.

cözüxtınrüĞü
suda, tavsiye edilen konsantrıısyoırlarrla çözürıür ve İılçtıir şekiııle çökmez ve kalıntı bırakmaz,

DEPOLAMA ŞARTLABI
orijinal ambataj,nda;;l şaı-i_lar ı.ıitıııijı (stıIiıı ııı l,.i,ı,ıı;,çı,iercltıi nıuhafaza ediniz, Ürüırü direkt güneŞ

ışığına rfları)zbırakmayınız. Nrırıııal şıııilıu:ıia i:i,i ı:z .r,ii! ıılıu ilş ilri*sel ve kiıııYasal öz,elliklerini ınuhafaza

edJr. Depolr-".r""kİ,ğı + 5 ita +40'i(. cierocc ar:ısınıiiı,,ılırraiıdır,

tIYARILAR:
FT"p* ya yaprak analiz,i yaptırılarak gtibre kLıilanılınası favsiye edilir.

*Çoouklardan ve gıdalardan uzalç tutı,J ı,! tüz

*Ğübreleme esnasında nıaske, eldiı,en ve gözliik kııl!ıınıııtz,
*Göz,yıizve deri ilç, temas ııttirmeı,inir teıı-ıarıı |ıalİıiije br_ıİ sıı İİ* l',ıl,;a}'rnlz,

*Kulianılmış olan boş anrb,alajları başkıı ıınaçlarla kıiilaıı;ıayıp irıılıa ediniz,

LİSANS No
TESCİI-No
PAR.,rİ/SERiNo
ünprinı TARiHl
SoN KULLANMA ],ARij{İ
NET I{ACİM / AĞIRI-ü;

1 480

ünrrici rinıııa "--_i
ç:ARl-İT a,ş-SÖKİ] Ş tjRHSi

çoraklar Mahallesi Adnan Saka Bulvarı Aiiağa. Orgaiıize Stı:ıal,i I3tılg,esi No: 21i 1

Te|:02324360040Fax: ü232.436 006{) A1,Iı\C\ , jZMllt

TAAHHÜT
pry"*y" ,* acağımızürünün içeriği etiret biigileıi iie tescil be,lgesindcki değerlerin aYnlsı olacağlnı taahhüt

eder, alsinin ispitı haıind e 4,t03 sayılı kanuna göre hakkımızda yapı|acak cezai iŞlemleri kabul ederiz.

0697 6000 0017

ılı

üı to6-ı9 .

aanon laka 8lv, Aliİüa.Oıganlıs_
ceıı ıııilıq/ı eliaia / lZMlR _
İa or.,ll çrr, 0.2}2 436 o0 ÇO

üretinı tariiı
0.25u -0,5_i

vıtdır
]0-25"50 Kg veya l,itre

ıcleıı itilıarerı ı-iç

?*3_ 5--i0 -i5 -:

rlhavı


