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UYGULAMASEKLI : YAP RAKTAN
ELMA
Derimden sonra
75 • 100 gr/ 100 it su
Meyve tutumunda
75 -100 gr/ 100 it su
Fizyolojik problemler görüldüğünde (Çatlama, vs.)
150 -200 gr/ 100 it.su
ŞEFTALi • KiRAZ • ERiK
Meyve tutumu ve meyve oluşumunda
75 • 100 gr/ 100 it su
Derim sonrası, yaprak dökümü öncesi
75 -lOOgr/ 100 lt su
Fizyolojik problemler görüldüğünde
150 • 200 gr/ 100 it.su
PATATES
Stolon oluşumunda
150 - 200 gr/ 100 it.su
Yumru gelişiminde
150-200 gr/ 100 it.su
NARENCİYE
%80 çiçek döktükten sonra
75 - 100 gr/ 100 it su
Meyve fındık büyüklüğünde
75 - 100 gr/ 100 it su
Fizyolojik problemler görüldüğünde
150 -200 gr/ 100 it.su
75 • 100 gr/ 100 it su
Derimden sonra yeşil aksama
BAĞ
Dane tutumunda
75 • 100 gr/ 100 it su
Koruk oluşumunda
75 • 100 gr/ 100 it su
ANTEP FISTIĞI
%80 çiçek döktüğü zaman
75 - 100 gr/ 100 it su
Taneler buğday iriliğinde
75 - 100 gr / 100 it su
DOMATES· BİBER- PATUCAN
Dikimden 15 gün sonra
75 -100 gr/ 100 it su
Meyve tutumundan önce
75 -100 gr/ 100 it su
Fizyolojik problemler görüldüğünde
150 -200 gr/ 100 it.su
AYÇiÇEĞi
Traktörün son giriminde (5-6 çift yaprak oluştuğunda) 75 -100 gr/ da
PAMUK
Tarak tutumundan sonra
lOOgr/ da
üst koza irileşmesinde
150 • 200 gr/ 100 it.su
MISIR
Bitki boyu 45 cm. olduğunda (traktörün son giriminde 100 gr/ da
SEBZELERDE
75-lOOgr/ da
Açık sahada
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GARANTf.eolU:N iÇERiK
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N)

%15
%12
%2

*Topra k ve/veya yapra k analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
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DOMATES· BiBER • PATLICAN
MEYVE AĞAÇLAR!
BAĞ

0,5 -1 kg/ da
0,5 -1 kg/ da
0,5 -1 kg/ da
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Ambalajın üstündedir
Ambalajın üstündedir
Ambalajın Üstündedir
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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.

PiYASAYA SÜRECEĞiMİZ ETiKETiN AYNISI OLDUĞUNU TAAHHÜT EDER, AKSiNİN TESBITI HALiNDE 4703 SAYIU KANUNA
GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAi iŞLEMi PEŞiNEN KABUL EDERiZ. 22.02.2021
GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
Ergin KIYMAZ
Kamil Sadi ATALAY
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Parti No /Seri No. ( P NO
Üretim Tarihi (UT)
Son Kullanma Tarihi (S

GENTAGENEL TARIM ÜRÜNLERi PAZARLAMAA,Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. 34. Sok. no.12 Kemalpaşa /IZMIR
Tel. +90(232) 877 004 8 / Faks. +90(232) 877 7 811
www .J!.entatarim.com
info@ıı.entatarim.com
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• Kesinlikle yanıcı değildir.
• Taşıma ve depolama sırasında koliler kesinlikle ters çevrilmemeli,
üzerindeki ok i_ş_aretineuygun istiflenmelidir.
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• Direkt güneş ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda 5 • 30° C arasında
saklanmalıdır.
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Suda Çözünür Potasyum oksit (K20)
Suda Çözünür Kalsiyum oksit (caO)
Suda Çözünür Bor (B)
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• Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen
doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.
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LJYGULAMASEKLi : DAMLA SULAMAİLE

UYARI:
• 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.
• 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 1
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