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KULLAN

GARANTİ p»iı-pN içunir
Toplam Azot (N)
Ure Azotu (NH2-N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (KzO)

ww
%7
%7
%40

i raGtçffiİEs iyelerine uyu larak
ve karışımlardan dolayı dogabilecek

kulIanıldığında
olumsuzluklar

M ALAN K ZAMANI ve MİxTapr
KULLANtM ALANI KULLANIM ZAMANI «uıı,aNıvışrffi

YAPRAKTAN TOPRAKTANTüm Sera ve Örtti Alt,
sebzeleri

DKlIn olKımoen hasada kadar 34
uygulama.

l00 litre suya
300-400 gr

4-5 kg l da.

Tüm Açık Alan ve I&şüık
sebzeleri

Ekim dikimden hasudu kuEE
uvpıılama

l00 litre suya
250-350 sr

34kglda.
Kavun, ra.pu-, l<abak ve
karnıbahar

t,Kım dıKım<len olgunlaşma
baSlansıcına kadet 1-1 ıı,,n,,l

l00 litre suya
250-350 sr

34kglda.
Patates, Soğan, Turp Havuç,
Sarımsak

Ekim dikimd"n olgrnlaşmİ-
başlangıcına kad ar 2-3 uygulama

l00 |itre suya
250-350 gr

34kglda.
çlleK Vegetatif gelişme dönemden-

hasada kadar 34 uvpıı|ama
l00litre suya
300-400 er

4-5 kg l da.

Kesme Çiçekçilikte Çiçekten sonra 2l gli, a.aylu
sezon boyunca uvsulama vanılır

l00 litre suya
300-400 er

4-5 kg l da.

Bağ Çiçeklenme oncesinden. h"s"d,
kadar 3-r' ııvoıılqm,

l00 litre suya
300-400 sr

4-5 kg l da.Yeya
300-400 gr /omcaMuz Doğumdan 30-45 gün öncesi 2-3

uyguIama.
l00 litre suya
250-300 er

2-3kglda.Yeya
300-400 gr lağaç

Elma, Armu t, Kiraz, Vişne,
Kayısı, Badem Fındık, Ceviz,
Şeftali, Antep Fıstığı

Damla sulama il" çÇl.İ**G-
itibaren hasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uygu|aması meyve
tutumundan sonra yapı lır.

l00 litre suya
450-500 gr

5-6 kg / da. Veya
300-400 gr lağaç

İncir, Zeytin ve Narenciye
Damla sulama lle çlçİl.Gnmffi
itibaren hasada kadar ihtiyaç
duyulan dönem ve sıklıkta.
Yaprak uyguIaması meyve
tutumundan sonra yapıIır.

l00 litre suya
450-500 gr

5-6 kg l da.Yeya
300-400 gr lağaç

r um -bndüstrı tsitkilerı
(Pamuk, Mısır, Ayçiçeği,
Tütün,)

Ilk çapadan itibu."n ZTffi@
sezon boyunca uygulanır l00 litre suya

250-350 gr
34kglda.

Tüm Baklagiller 1Soya,
Nohut, Mercimek, Bezelye,
Börü|ce, Yer Fıstığı,

Ilk çapadan itibaren 21 gnn aruyla
sezon boyunca uygulan ır

l00 litre suya
250-350 gr

34kg/da.

Tüm Tarla ve Yem Bitkileri

Tarla bitkiler;nOe yabancı ot ilacı
ve başaklanma döneminde. Yem
bitkilerine ise her biçimden on
gün sonra

l00 litre suya
250-350 gr

34kglda,

ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım



dePoIama Şartlarından kaYnaklanabilecek sorunlar (toksitite, ka|ıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcınınsorumluluğundadır.

suda, tavsiye ediıen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kallntı bırakmaz.

orijinal u'auı4''oa-,,o"n'ü Şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaz a ediniz.ürünü direkt güneş
:i*:ilŞT:'-'jT,[T,ru'i J;trlı"illx"Lx,j.ilH,;ffiojr,.i".'[',i,i"lJ,';,"ııikıerini mu ":;,^
UYARILAR:
*Toprak velveyayaprlk analiziyaptırı|arak gübre kullanılması tavsiye edilir.*Çocuklardan ve gıdalar dan urak'r'rru*Gübreleme 

esnas]nda maske, 
"lOlr", 

u. gözlük kullanınız.*Göz, yiz ve deri ile temas ettirmeyiniz i.i.,u, halinde bo| su ile yıkayınız.*KuIlanılmış 
olan boş ambalajları u"şt" 

"r"çıarla 
kullanmayıp imha ediniz.
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Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
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piyasaya sunacağımız,liriinün içeriği etiket bilgileri.ile tescil belgesindeki değerlerin aynlsl olacağını taahhüteder' aksinin isPatı halind e al}i 

'u}'ı' 
tunrru g,ı.. haı<ı<ımızja japılacak cezai işlemleri kabul ederiz.
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