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GARANTİ poiı-gN içrnir
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Ure Azotu (NH2-N)
Nötral Amonyum sitrat ve suda Çözünür Fosfor pentaoksit (pzos)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (PzOs)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (KrÖ)
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KULLANIM ALANI, ŞEK ZAMANI ve Mİxııpr
KULLANIM ALANI KULLANINI znvraNr KULLANIM Snrrı ve Mırrınr

\.App^k.|.^N
l üm sera ve ortü Altı
sebzeleri

Ekimdikimd@
uygulama.

I(A^tA1\
l00 litre suya
300-400 qr

4-5kgl da.
Tüm Açık Alan ,e Kışlık
sebzeleri

Ekim dikimO"n niraau l.ffi
uvgulama.

l00 Iitre suya
250-350 sr

34kg/da,
Kavun, Karpuz, Kabak ve
karıııbahar

Ekiın d ikimden olgunlaşrna-
baslaırsıcına krıAgr ) -2,,,,,,,,ı

l00 litre suya
250-350 sr

34kglda.
Patates, Soğan, Turp Havuç,
Sarımsak

Dıı'ı|rı uıKImoen olgunlaşma
baslangıcına kadar )-1 ııııo,,lo_-

l00 litre suya
250-350 er

34kglda.
Çilek v ğgetaIıI gelışme clönemden

haSada kadar 3-4 ıtwoıılcmo
l00 litre suya
300-400 gr

4-5 kg l da.
Kesme Çiçekçilikte çıçğkttll sonra l ı gün arayla

sezon bovunca ııvgıılamı venrl
l00 litre suya
300*400 gr

4-5kgl da.

Bağ
Ç iç"k | 

"n,ne 
<lnİ"İden. hasaE

kadar 3-4 uygulama
l00 litre suya
300-400 sr

4-5 kg l da.Yeya
300-400 gr /omcaMuz Doğumdan 3045 gtin onceslZ;

uyguIama.
l00litre suya
250-300 er

2-3kglda.Veya
300-400 gr laiac

Elma, Armut, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Badem Fındık, Ceviz,
Şeftali, Antep Fısilğı

Damla sulama lle çlç"l.jer.ffi
itibaren hasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uygulaması meyve
tutumundan sonra yapı| ır.

l00 litre suya
450-500 gr

5-6 kg l da.Yeya
300-400 gr lağaç

lncir, Zeytin ve Narenciye
Damla sulama il" çÇ"tl"n.6
itibaren hasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uygulaması meyve
tutumundaıı sonra vanılır

l00 litre suya
450-500 gr

5-6 kg l da.Yeya
300-400 gr lağaç

Tüm Endüstri gitkileri -

(Pamuk, Mısır, Ayçiçeği,
Tütün,)

ıın çapauan ıIıDaren 2l gun arayla
sezon boyunca uygulanır l00 litre suya

250-350 gr
34kglda.

lUm naklagiller@ya,-
Nohut, Mercimek, Bezelye,
Börülce, Yer Fıstığı,

İlk çapadan itibaren 2l gün arayla
sezoıı boyunca uygulanır

l00 litre suya
250-350 gr

34kg/da,

Tüm Tarla ve Yem Bitkileri

ü a|,|a ollklıerlnde yabancl ot ilacı
ve başaklanma döneminde, Yem
bitkilerine ise her biçimden on
gün sonra

l00 litre suyaA'i, 34kglda.
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T:'i:,,Tllr::,:etkili olmayış ve vs.) kullanıcınınsorumluluğundadır.

özüNünı,üĞü
suda, tavsiye 

"oıl"r' 
konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

orijinal u*bağ'6,'o'maı Şartlar altında. (serin v_e kuru yerlerde) muhafaza ediniz. ürünü direkt güneş
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az 5 yılstıri ile fiziksel ve kimvasaı özeııi,ıo,i-i *,,L^f _eder. Depolama sıcakiığı + 5 iıa * +iiaC-Ü;;;;.İ;T##1'jsel ve kimYasal özelliklerini muhafaza

UYARILAR:
*ToPrak ve/veYa Yaprak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.xÇocuklardan 

ve gıdalardan uzaİ'r'r"r, 
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Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
0.25 0-0.5_ ı _2_3-5_1 o-l sjo-zs-SO Kg
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ra.ıHrriir
Piyasaya.sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri
eder, aksinin ispatı halind e a7Oİ sa!,lı kanuna göre

,ile 
tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt

hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabuİ ederiz.
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