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KULLAMMALANI z,AMAI\II vR prir<rıpr
BİTKIADI UYffi TOPRAKTAN 

-LDamlama sulama i|e)
},APRAKTAN
UYGULAMASERA ve AÇIK ALAN SEBZELER

(Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan,
Fasulye, çilek vb)

! ruçrçr şğşlflllqrK[an Dır haİta sorrra
başlayarak meyve olgunlaşana kadar 3-4
uygulama yapılır

Vejatasyon stiresice r_O rr*ru*-

|-2|t /Da l00 Litre Suya 20G-250 nılYAPKAGI YENEN KjŞLIK
SEBZELER (Kıvırcık. Marul, Lahana,

l-?lt lf\q l00 Litre Suya 20G-250 rıılYUMRULU BİTKİLER (Şekerpancarı,
Patates, Soğan v.b)

v4P4udr uyguama
15-20 gün sonra ikinci uygulama 1-2L lDa l00 Lilre Suya 20G-250 nıl

Kavun, Karpuz, Kabalq rıoı atımrnda, meyve futumunda 3-4
uygulama

Vejatasyon stiresice 3-4 uygulama

|-2lt lDa l00 Litre Suya 200-250 ırılTUM MEWE AĞAÇLAR] (Şeftaüı
Kalrsı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Alı,a,
Tur_unçşi,ller. 

Zeıtin, Bağ, Fındık antep' 2-2,5lt /Da l00 Litre Suya 250-300 rrıl

Muz ııoe oıK]mınden brr ay sonra başlayarak
doğuma kadar 3-4 rrorlu-u 1-2lt t Da l00 Litre Suya 250-300 mlENDUSTIRI BITKİLERİ (Mısır,

Parnuk, Ayçiçeği vb)
g..^ uvJurrut ıJ-Lv çm olougu qonemden
itibaren 2-3 uvsulama |-2lt / Da l50-200 mVdekarTUM BAKLAGİLLER ÇllonuÇ -

Fasulye Mercimtk, Soya Ayçiçeğ vb) Gelişme dönemi boyunca 2-3 uyulama |-2lt / Da l50_200 mVdekar
TAH1LLAR (Buğday, Arpa, Çeltik vb) \duvşrçnme ve §apa ka|ı<ma <lönemınde iki

uygulama L-ZL|/Da l50-200 mVdekar
Yeşil Alantar Gelişme dönçmi boyunca 3-4ltlDa l00 Litre Suya 200 nıl

tIYARILAR
kullanmadan önce etikeii okuyunuz. koruyucu eldiven ve ma§ke kullanınız
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz Ö"ı ,. göz iletemasından kuçrn n rve tema§ı halinde bol su ile yıkayınız.
Joprak velveya yaprak analiziyaptırılarak güu.. k;ııu;,ı;r, i.r.iv. .aiıi,Asla uygun doz oranlannt aşmayınz gerekli alanlarda kullanınız.

ffi ıüıffiffi ffiffi*i'iu 
kullanmayıp imha ediniz

rinıvıa gnVANI il;h:tÇffi"E*iyelerine uyularak kullanıldığındly*}r.n kalitesini garanti eder. Ancalı hatah kullanım ve

ŞlÖİİffi,t#lJlfİ:H[fffr*:fi"a"i'ıu' 
n''anın garantisi dışınd-adır. Hataıı tuııanimr. i"poıu.nu şa.tıa.,ro", ı.lynakıanabiıecek

DEPOLAMA SARTLARI,gğinal ambalajında normal şartlar altında (Serin.ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. ürunu direkt gııneşıŞığına maruz bırakma[|nlz, Normal Şartlarja en az 3 yıı sure ile fiziksei u" tiryu.JJr.İıilı*lri ,,uhur;;;;;. o.poı"ru sıcakhğı+5/+35 oC arasındadır.
Tescil No: Lisans No; üretim Tarihi:§on Kullanma Tarihi Parti No: Net Ağırlık:

ünnrici rinıvra: cEoN KiMyA TARIM sANAyI TicARET A.ş.
İİ*H^7LXffiAR MAH, ADNAN aAKA BULVARı &irĞAöRGANizE sANAyi BöLGEsi No:24/1
Telı 0 232 436 0040 F'AX: O 232 436 0O 60

PiYasaYa sunacağma ürünün iÇeriğ etil<eı bilgilen ik furcil belgesirıdeki değelleln aynısı olacağını taohhliı eder, aksininisPaı halinde 4703 sayılı tanuno s;re nawımlaa yaprır"iiiirZfifırri kabul edeiz.
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