
EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

VENAGRO 3_37-37

GARANTi pnirgN içEniı<
Joplam Azot (N)
Ure Azotu (NH2-N)
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda çözünür Fosfor pentaoksit
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit ('PrOr)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (KrÖl
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YAPRAKTAN TOPRAKTAN| üm Sera ve Ortü Altı
sebzeleri

DKııIı (JıKımoen hasada kadar 34
uygulama.

100 litre suya
300-400 sr

4-5 kg l da.
ı um Açık Alan ve Kışlık
sebzeleri

tKım dıkımden hasada kadar 3-4
uvgulama.

l00 litre suya
,§A 2<^ -_

3-4 kg l dL
ı\avun, Karpuz, Kabak ve
karnıbahar

Ekim dikimO"n o[rtfrİ-
başlangıcına kadar 2-3 uygulama

l00 litre suya
2 5 0-1 §O ,,.

34kglda.
f .1[alts. Jogan. l urp Havuç.
Sarımsak

Fki m dikimd"n olğ,,nluŞİ-
başlangıcıııa kad ar 2_3 uygulaına

l00 litre suya
250-350 er

34kg/da.
vlleK V"getati f g"İ şmtİ emden

hasada kadar 3-4 uygulama
l00 litre suya
300-400 er

4-5 kg l da.
§esme çıçekçilikte Ç içekten ronra-T$n urğİ-

sezoır boyunca uygulama yapıIır
l00 litre suya
300--400 o"

4-5 kg / da.
Dag Çiçeklenme,ir"*lİ"r, h"r"d"

kaClar j-4 ıırzoı,l,-o
l00 |itre suya
300-400 sr

4-5 kg / da. Veya
300-400 gr /omcaMuz v(Jğuıırualı JU--ı+) gun öncesi 2-3

uygulama.
I00litre suya
250-300 er

2-3 kg/ d;İŞ
!90-400 gr lağaç

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

n.*l^uaıı ııo şuıilıııa ı |9 çıçeKlenmeden
itibaren hasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uyguIaması meyve
tutumundan sonra yapı l ır.

l00 litre suya
450-500 gr

5-6 kg l da.Yeya
300-400 gr lağaç

ncir, Zeytin ve Narenciye
Damla r,|u,ru il"İGkGİ6
itibaren lıasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uygu laması meyve
tutumundan sonra yapı|ır.

100 litre suya
450-500 gr

5-6 kg /da.Yeya
300-400 gr lağaç

ı uıIl Dnoustrl İJltkllerl
(Pamuk, Mısır, Ayçiçeği,
Tütün,)

Ilk çapadan ltiUaren7@ aİ[İlİ
sezon boyunca uygulanır l00 litre suya

250-350 gr
34kglda.

Tüm Baklagiller §oya.
Nohut. Mercimek. Bezelye.
Börülce, Yer Fıstığı,

İlk çapadan itibaren 2| günarayla
sezon boyunca uygulanır

100 litre suya
250-350 gr

34kg/da.

Tüm Tarla ve Yem Bitkileri

rarla U ltki l erindÇTİnd o-İİ
ve başak|anma döneıninde. Yem
bitkilerine ise her biçimden on
qün sonra

l00 litre suya
250-]50 gr\.,1

34kglda.
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l:.n,:Fsiyelerineuyularakkullanıldığındaürününka|itesini
::^}lT:ip:9an döıayı d;ğ{ıffi";iffi;irffi.,iİ.liJ"f',l};Xli?T:i:^'""j:_Ai::5,h"laıı,kuııanımgarantisi dışındadır.
*İ"*,T,1#:lilT:- 

-kuyn,[lunuuii;;;".*;ih.[]şL,iilT:';Jf,;l*İ;l; 
*,i|,TJiiljT,"l:ve vs.) kullanıcının

Suda' tavsiYe 
"ail"' konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

ffi1,ffi*m-T#};jiij;j:.j,;,l;jl,:xİll.l*}:y!?,?r^ediniz.Yly,tıdirektgüneş
:i5;:il}Hl'j,:.1T:*:,:ııo,,uı.iu,t,.i;;;';;;r,ffi :il:il'i#iT?ff*T,'imyasal özelIiklerini muİafazaeder. Depoıama sıcakiığı + 5 ita - +btrö o".;Hril;T#',Hİ
UYARILAR:
*Toprak ve/veva vaorak analiziyaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.*Çocuklardan ,e g,aalarO"" ,r"lİlrİrrJ. "
*Gübreleme 

esras"rnda maske, eldiven ve gözlük kullanınız.*Göz, yiz ve deri ile temas ettirmeyiniz t.'ru, halinde bol su ile yıkayınız.*Kul lanı lm ış olan boş am balaj ları ;uşk; 
"r"çı..il trli".*"r,, ]n,,n" ediniz.

ı-isaNs No
resciı No
paRrizsgRi No
ünpriııa raniHi
soN KULLANMA ranirıi
Npı aĞını-ır

:1645

Yl"]l. tarihinden itibaren beş yıldır
0.2 5 0_0. 5_ ı 1-3_5-1 u s 

juii -50 Kg

CE.N rjMvaERIM SANAyİ ve ıİcaRET ANoNİv şinrırİ
Ş:l"*';l YıY',§,l *İ,", İ:9 Pl İ".,' al İ 

"s" 
Organ ize S an ay i Bö l siel:0232#60;ö;,;;,,,;;;;il;"ff #x|JlXff İ",'iŞ;irr'Bö|gesiNo:24ll

raaHHür
piyasaya sunacağımız 

.uriınıi1 içeriği etiket bilgileri.ile tescil belgesindeki değerlerin aynlsl olacağını taahhüteder' aksinin isPatı halind e al}i *İiı, t"rrru g,ı." t utt,.n,.Ju Şapılacak cezai işüemleri kabul ederiz.
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