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YAPRAKTAN UYGULAMA 

ELMA 
Derimden sonra 50-75 gr / 100 it su 
Meyve tutumunda 50-75 gr / 100 it su 

ŞEFT ALI - KiRAZ - ERiK 
Meyve tutumu ve meyve oluşumunda 50-75 gr / 100 it su 
Derim sonrası, yaprak dökümü öncesi 50-75 gr / 100 it su 

PATATES 
Yeşil aksam toprak üzerine çıktığında 50-100 gr / da
NARENCİYE 
% 80 çiçek döküldükten sonra 50-100 gr / 100 it su 
Derimden sonra yeşil aksama 50-100 gr / 100 it su 

BA/; 
Müstakil çiçek tutumunda 50-75 gr / 100 it su
Meyve tutumunda 50-75 gr / 100 it su 
Derimden 1 ay önce 50-75 gr / 100 it su 

ANTEP FISTlill 
% 80 çiçek döktüğü zaman 50-75 gr / 100 it su 

Taneler buğday iriliğinde 50-75 gr / 100 it su 
DOMATES-BIBER-PATLICAN 

Dikimden ıs gün sonra 50-75 gr / da
Meyve tutumundan önce 50 -75 gr / da

AYÇIÇEili 

Traktörün son giriminde 

(5-6 çift yaprak oluştuğunda) 50-75 gr / da 
PAMUK 
Çiçeklenme dönemi 50-75 gr / da

MISIR 

Bitki boyu 45 cm. olduğunda 
(traktörün son giriminde) 50-100 gr / da 

DAMLA SULAMA iLE UYGULAMA 

DOMATES-BİBER-PATLICAN 0,5-1 kg/ da 

MEYVE AĞAÇLAR! 0,5-1 kg/ da 
BA/; 0,5-1 kg/ da 

RILMASl:' , ,, ı ,, 
Diğer bitki koruma veya beslenme ürünleri ile 

karıştırmadan önce mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır. 
Firmamız ürünün uygun olmayan koşullarda 

muhafazasından veya yanlış kullanılmasından dolayı 
oluşacak istenmeyen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. 

BOR (8), DEMiR (FeSülfat), 
MANGAN (Mn Sülfat), ÇİNKO (Zn Sülfat) 

MiKRO BiTKi BESiN MADDELERi KARIŞIMI 

ı :; · -· · ' r_ . GARANTi EDiLEN iÇERiK . 

Suda Çözünür Bor (B) 
Suda Çözünür Demir (Fe) 

EDTA ile şelatlı Demir (EDTA-Fe) 
Suda Çözünür Mangan (Mn) 

EDTA ile şelatlı Mangan (EDTA-M 
Suda Çözünür Çinko (Zn) 

%2 

% 1,25 

EDTA ile şelatlı Çinko (EDTA-Zn) % 2 

EC FERTILIZER 

üriETICL,;'.. , 
-. 

GENTA 

w/w 

%2 

%4 

%2,5 

%4 

GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 

Kemalpaşa OSB Mah. 34 Sk, No.12 Kemalpaşa-lZMIR 
Tel. +90 (232) 877 0048 Faks. +90 (232) 877 7811 
www.gentatarim.com info@gentatarim.com 

UYARILARI 

• Asla uygun doz miktarını ve doz aralığını aşmayınız. 
• Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. 
• Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz. 
• Evde Kullanmayınız. 
• Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. 
• Gübre buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz. 
• Gübreleme esnasında hiçbirşey yemeyiniz ve içmeyiniz. 
• Gübreleme esnasında mutlaka eldiven kullanınız. 
• Gübreleme esnasında kesinlikle sigara içmeyiniz.
• Deri ve göz ile temasından kaçınınız. 
• istenmeyen durumlarda, temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı, 

eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır. 
• Boş ambalajlar ile doğayı kirletmeyiniz ! 
• Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması 
tavsiye edilir. 

HDBIRL��,-
• Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen
doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır. 

DEPOIAMA, KOŞULİ.ARL ; .
• Direkt gün ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda 5 - 30° C arasında 

saklanmalıdır. 

*. Kesinllkle yanıcı değildir. 
• Taşıma ve depolama sırasında koliler kesin ilkle ters çevrilmemell, 

üzerindeki ok işaretine uygun istiflenmelidir. 

LİSANS NO. 109 

1TESCİL TARİHİ XX/XX/2021 

TESciLNO. 7537 

Parti No / Seri No. (PNO) Ambalajın Üstündedir 
Üretim Tarihi (UT) Ambalajın Üstündedir 
Son Kullanma Tarihi (SKT Ambala'ın Üstündedir 

Net 1 kg 
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PiYASAYA SÜRECEĞİMiZ ETİKETiN AYNISI OLDUĞUNU TAAHHÜT EDER, AKSiNİN TESBİTİ HALiNDE 4703 SAYILI KANUNA 
GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAİ iŞLEMİ PEŞİNE� 22.02.2021 
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