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GARANTİ ppiı-r,N içEniı<
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Üre 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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KULLAN MİIM ALANI ZAMANI ve MİKTARI:
KULLANIM ALANI KULLANIM ZAMANI KULLANIM ŞEKLi ve MixTnRl

YAPRAKTAN TOPRAKTAN
Tüm Sera ve Ortü Altı
sebzeleri

Ekim dikimden hasada kadar 3-4
uygulama.

100 litre suya
300-400 er

4-5kgl da.

Tüm Açık Alan ve Kışhk
sebzeleri

Ekim dikimden hasada kadar 34
uvsulama_

l00 litre suya
250-350 sr

34kglda.

Kavun, Kaıpuz, Kabak ve
karnıbahar

Ekim dikimden olgunlaşma
başlangıcına kadar 2-3 uvgulama

l00litre suya
250-350 sr

34kglda.

Patates, Soğan, Turp Havuç,
Sarımsak

Ekim dikimden olgunlaşma
başlangıcına kadar 2-3 uvgulama

100 litre suya
250-350 sr

34kglda.

Çilek Vegetatif gel işme dönemden
hasada kadar 3-4 uygulama

l00 litre suya
300-400 sr

4-5 kg / da.

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

l00 litre suya
300-400 sr

4-5 kg l da.

Bağ Çiçeklenme öncesinden, hasada
kadar 34 uvsulama

l00 litre suya
300-400 sr

4-5 kg l da.Yeya
300-400 sr /omca

Muz Doğumdan 30-45 gün öncesi2-3
uygulama.

l00litre suya
250-300 gr

2-3 kg l da.Yeya
300-400 gr lağaç

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

Damla sulama ile çiçeklenmeden
itibaren hasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uygulaması meyve
tutumundan sonra yapılır.

l00 litre suya
450-500 gr

5-6 kg l da,Yeya
300-400 gr lağaç

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

l00litre suya
450-500 gr

5-6 kg l da.Yeya
300-400 gr lağaç

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

Ilk çapadaıı itibaren 2l gün arayla
sezon boyunca uygulanır l00 litre suya

250-350 gr
34kglda.

Tüm Baklagil|er (Soya,
Nohut, Mercimek, Bezelye,
Börülce, Yer Fıstığı.

Ilk çapadan itibaren 21 gun arayla
sezon boyunca uygulanır

l00 litre suya
250-350 gr

34kglda.

Tüm Tarla ve Yem Bitkiteri

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

l00 litre suya
250-350 sr

,"
34kglda.
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çözüNünrüĞü
Suda, tavsiYe edilen konsantrasyon|arda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI
orijinal u'nb'ıuj*6no.mal Şartlar altında. (serin ve kuru yerlerde) muhafaz a ediniz. ürünü direkt sünesıŞığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 vıl siire ile fiziLool ı,o Li*,,^^^ı I__ıı.! ı ;
eder Depot".;;,:İ;:T ffiTll"ry;l1frX'.:.ilHTill;,11l|,"' ve kimyasaı .^ıiiı.i*i"i*,n?iJi

UYARILAR:

]I"p.i\ velveyayaprak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.*Çocuklardan ve gıdalardan uzal tutrnu,*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.*Göz,yüzve deri ile temas ettirmeyiniz tJ.u, halinde bol su ile yıkayınız.* Kul lanı l m ış olan boş ambalaj ları uuştr rruçıu.il;İ;;, p ln,ı,u ediniz.
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Üretim tarihiırden itibaren beş yıldır
0.250-0. 5- l 1-3-5-| 0-1 5-20-25-50 Kg

CE.N KiMYA rJnııa SANAYİ ve ıiCARgT AN.NİM ŞİRKETİÇoraklar Mahallesi Adnan Saka Bulvarı Aliağa organize İaİuyi nt'ıg"ri No: 24llTeI : 0 232 436 00 40 Fax: 0 232 436 00 60 AriAĞT /üffii- '

TAAHHÜT
piyasaya sunacağımız..urılntı1 içeriği etiket bilgileri,ile tescil belgesindeki değerlerin aynlsl olacağını taahhüteder, aksinin isPatı halind e 4703 sa!ılı kanunu go." hakkımızda japılacak cezai işlemleri kabul ederiz.
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