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GARANTİ poiı-pN içEnir
Toplam Azot (N)
Amonyum Azot|ü(NH+-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 KLi,ALANI, ZAMANr ve MİrTıpr
KULLANINı araNı KULLANINI z,lvr,lxr xuı,rıxııvışEffi

YAPRAKTAN TOPRAKTANı um sera ve ortü Altı
sebzeleri

Ekim dikima"n nasaOa l.aOarJ-+
uygulama.

l00 litre suya
300-400 gr

4-5 kg / da.

Tüm Açık Alan r" t«şl,k
sebzeleri

Ekim dikimd"n hasadİ kuduE
uvgulama.

l00 litre suya
250-350 sr

34kglda.
Kavun, Karpuz, Kabak ıre
karnıbahar

Ekim dikimden olgunlaşma-
başlangıcına kadar 2-3 uygulama

l00 litre suya
250-350 or

34kglda.
rala[es, şogan, l urp Havuç,
Sarımsak

Ekim dikimd", oÇ*İffiİ--
baş|angıcına kad ar 2_3 uygulama

l00 litre suya
250-350 or

34kglda.
çlleK Vegetatif geI i şme donemden

hasada kadar 34 ııvgıılamg
l00 litre suya
300-400 gr

4-5 kg l da.

Kesme ÇiçekçilikG Çiçekten sonra 2l gtin u.uylu
SeZOn bovunca ılvpıılama rrc^,l

l00 litre suya
300-400 er

4-5 kg l da.

Bağ
Ç içeklenme clncesinden.lİsad
kadar 14 ııvoıılam,

l00 litre suya
300-400 sr

4-5 kg l da.Yeya
300-400 gr /omcaMuz UuBultlgan JU-4) gÜn Öncesi 2-3

uygulama.
l00 litre suya
250-300 er

2-3kglda.Yeya
300-400 gr lağaç

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

Damla sulama İ;l çaİ"r."d""
itibaren hasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uygulaması meyve
tutumundan sonra yapılır.

l00litre suya
450-500 gr

5-6 kg / da.Yeya
300-400 gr /ağaç

İncir, Zeytin ve Narenciye
Damla sulama ile çiçeklenrrıe,den
itibaren hasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uygulaması meyve
tutumundan 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,)

Ilk çapadan itiUa."n Zl giln;.aylu'
sezon boyunca uygulanır 100 litre suya

250-350 gr
34kg/da.

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

İlk çapadan itibaren 21 giın arayla
sezon boyunca uygulanır

l00 litre suya
250-350 gr

34kg/da.

Tüm Tarla ve Yem Bitkileri

larla bitkilerinde fibancı ot ilacı
ve başaklanma döneminde. Yem
bitkilerine ise her biçimden on
gün sonra

l00 litre suya
250-350 sr
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lT"lXft,ffift#İ'J#'X"";#,',:ffi-:ilxij;tll*uiT:y,,l".i,i..gl.ul,i eder. Ancak hataıı ku,ıanım;:,ffiT;ir;*:" jİ"lı.,i:ğ1$;"?iffi;illffi 'il-.-,f ''J::ill
İJi"#,T,lffiil,i*, 1uynu[ıu,uu;il".;ff;İ[l-'.,ff#il,-,1lXT'l.J,TT,*İ;1 

T:':i,Tli?:: _::sorumluluğundadır. etkili oImayış ve vs.) kullanıcının

çözüNünı.üĞü
suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

PJ.İO!-AMA SARTLARI
tJrı;ınal ambalajında normal Şartlar aItında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. üriinü direkt güneş:i*:ilT,XXTTİT,HilT J;trlrt*İ1"11,j#f,;ffi;,'o;il:'['#r"#;,.ııik|erini .,n?iJi
UYARILAR:
*Toprak velveva vanrak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye ediIir.*Çocuklardan u. g,drluraun rrulİrİ;;;;"*Gübreleme esnaİnda maske, 

"lOlr"r'"" gözlük kullanınız.*Göz,yüzve deri i,e temas ettirmeyiniz'J-u, halinde bol su ile yıkayınız.*Kullanılmış olan boş ambalajlari duitu u,nuçıurıu ı.rli"r*r,o]mha ediniz,
ı-isaNs No
rpsciı. No
panrilsenı No
üRpriıı raniHi
SoN KuLLANMA raniııi
Ngr aĞıRı-ı«

:1645 O2-, l^,1pLO

a 8lv, Allağa Organize'
/1 Aliağa / izıuin
x: 0.2]2 436 00 60

Uretim tarihinden itibaren beş yıldır
0.250-0.5- ı -2-3_5- l O_ ı s-io-zs,-so re

cEoN «ivıve reRIM sANAyi ve ıİCARET ANoNiı,ı şin«EriÇoraklar Mahallesi Adnan Saka Bulva, ali"g. olganize Sanayi BölgesiNo: 24llTeı: 0 232 436 00 40 Fax: 0 232 436 oo io aliaĞ'A i'ızü;i-'
raaHuür
piyasaya sunacağımız,ürünün içeriği etiket bilgileri,ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüteder, aksinin ispatı halind e al}İ."İ,l, turr"u go." hakkımızda 1)apılacak cezai iş|emleri kabul ederiz,

Tel:0.232 43

TARıM saruayi
1otıinı şinxeri

6000 0017


