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GARANTi gnirpN içunir
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 (KzO)
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KULLANIM ıvıiALANI, ŞEKL ZAMANI ve MiKTARI
KULLANIM ALANI KULLANIM ZAMANI KULLANIvI Şnxr-İ ve ıvrİrranr

YAPRAKTAN TOPRAKTAN
Tüm Sera ve Ortü Altı
sebzeleri

Ekim dikimden hasada kadar 3-4
uygulama.

l00 litre suya
300-400 er

4-5kgl da.

Tüm Açık Alan ve Kışhk
sebzeleri

Ekim dikimden hasada kadar 34
uygulama.

l00 litre suya
250-350 sr

34kglda.
Kavun, Karpuz, Kabak ve
karnıbahar

Ekim dikimden olgunlaşma
başlangıcına kadar 2-3 uygulama

l00 litre suya
250-350 sr

3-4kglda.

Patates, Soğan, Turp Havuç,
Sarımsak

Ekim dikimden olgunlaşma
başlangıcına kadar 2_3 uvgulama

l00 litre suya
250-350 sr

34kglda.

Çilek Vegetatif gelişme dönemden
hasada kadar 3-4 uygulama

l00litre suya
300-400 gr

4-5kgl da.

Kesme Çiçekçilikte Çiçekten sonra 2l gün arayla
sezon boyunca uygulama yapılır

l00 litre suya
300-400 er

4-5kgl da.

Bağ Çiçeklenme öncesinden, hasada
kadar 34 uyqulama

l00 litre suya
300-400 sr

4-5 kg lda.Yeya
300-400 gr /omcaMuz Doğumdan 30-45 gün öncesi2-3

uygulama.
l00 litre suya
250-300 er

2-3 kg l da.Yeya
300-400 gr lağaç

Elma, Armut, Kıraz, V işne,
Kayısı, Badem Fındık, Ceviz,
Şeftali, Antep Fıstığı

DaınIa sulama ile çiçeklenmeden
itibaren hasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uygulaması meyve
tutumundaı-ı sonra yapı lır.

l00 litre suya
450-500 gr

5-6 kg l da.Yeya
300-400 gr lağaç

İncir, Ze7tin ve Narenciye
Damla sulama ile çiçeklenmeden
itibaren hasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uygulaması meyve
tutumundan sonra vapılır.

l00 litre suya
450-500 gr

5-6 kg l da.Yeya
300-400 gr lağaç

Tüm Endüstri Bitkileri
(Pamuk, Mısır, Ayçiçeği,
Tütün,)

Ilk çapadan itibaren 2l gün arİyn
sezon boyunca uygulanır l00 litre suya

250-350 gr
34kg/da.

Tüm Baklagiller (Soya,
Nohut, Mercimek, BezeIye,
Börülce, Yer Fıstığı,

Ilk çapadan itibaren 2l gün arayla
sezon boyunca uygulanır

l00litre suya
250-350 gr

34kglda.

Tüm Tarla ve Yem Bitkileri

Tarla bitkilerinde yabancı ot ilacı
ve başaklanma döneminde. Yem
bitkilerine ise her biçimden on
qün sonra

l00 litre suya

'fl:ı 34kglda,
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UYARILAR:
*ToPrak ve/veYaYaPrak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.*Çocuklardan ve gıdalar dan uzİktrtrnu*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.*Göz, yiz ve deri ile temas ettirmeyiniz tJ.u, halinde bol su ile yıkayınız.*KulIanılmış olan boş ambalajları başka a*açıarla kullanm"y,f ın,.nu ediniz.
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