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BiTKiLER I UYGULAMA ŞEKıl 
Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve 

Sebze� (Oomate-s, Sıber, Pathaın huada 10 On kabıNı kadar sürdürülür 
Marul, lahana, Hıyar ... ) Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasat 

dO,nemıne kadır 1010n ıralıkıırla sOrdılrOIOr 

I
Meyve tutumundan itibaren, meyve normal irillle 
ul.ı�nca� bd.u uy_ı�lama yap•hr 

Narenciye ÇtÇtt göz'erinin kabarmaya ba�ladıAı dönemde ve 
hasat dönemindon bir ay öncesine kadar 20-25 gün 

Meyve Ağaçbırı (Elma, Armut, Kiraz, 
Şeftıli, Nar,_) 

Tarla Bıtkiteri 

B;ığ 

Muz 

Çiç81er 

Çim Alanları 

!aralıklarla ılır 

!Yaprak olu�umundan hasat dönemine kadu 

I Bidtilerin toproğa �tırtıldığı dönemden hasat 
dönemine kadar 

:ulama 
Her sulama suyu ile birlikte 

!Yaprakların otuJUmundi.n koruk d6nfflıi sonunı 
ikadar 
IYapnıkların oloıumundan koruk dönemi sonuna 
1 kadar 

Meyve ofoşum döneminden itibar� 

tnca 10 gün aralıklarla 

Yetiıme dönemi süresince 2 kez 

� 
• DiKKAT; Çocuklardan ııe gıc:blardan unk tutunuL 
• Asla uygun doz onınlarırw veya uygun doz aralıjını aımayınız. 
• Göz, yOz ve derinize temas ettirmeyiniz, temas hali� bol su ite yıkayınız. 
• Kull.ınım sırasında hiçbir� yemeyiniz, lçmeyini:r:. Kullanım sırasmcb sigara içmeyfniz. 
• Kullammdan sonra ellffiniı.i bol su ile yıkayınız. 
• Kullanılmış boş ambilajları başka bir amaçla kullanmayınız, boş ambalajları imha ediniz. 
•roprok ••/••Y• yaprak anollzl yaptınlarok sil bre kullonılmosı tovsfye edlllr. 
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UYGULAMA DOZU 

250-300 gr/ 100 it su (Yapraktan) 

2-4 kg /da (Topraktan) 

250-300 gr/ 100 it su (Yapraktın) 

3-4 kg /da (Topraktan) 

300 gr/ 100 it su (Yapraktan) 

3 kg /da (Topraktan) 

250-300 gr/ 100 it su (Yapraktın) 

3-4 kg /d• (Topraktan} 

2·5 kg /da (Topraktan) 

2·3 k& /da (Topraktan) 

İmalatp firma, tavsiyelerine uyularak kulfanıkfığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve 
kırıJJmbrdan dolayı dolabilece:k okJmsuzluklar firmanın garantisi dıJındadır. Hatalı kullanım ve depolama ı,arttaırın<bn 
kaynaklanabilecek SOf'unlar (k.alıntı, etkili olmama vb.) kullamcının sorumlululundadır. OrUnün etiket üıerinde belirtifen 
ke-rile ırvı,unlulu sadece ürünün teslimi strasında firma Rarantisi altındadır. 

ID �•••..ı.•J..Jı 
Ürün, orijinal amb.ıılajnda, serin ve kuru bir Yflde muhafaz.ı edilmelidir. Ürün, direkt güneş ı�ltna maruz 
bırakılmamahdır. Normal şartlar altmda en az 3 yıl süre Ue fiziksel ve kimyasal özellikletınl muhafaza �er. �polama sıcaklığı 
5-lS C arasında �m�hdıt. 
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Suda, tavsiye odilen konsanttasyoolarda çözünür ve ardından hiçbir �ilde çökmez, kalınb bırakm•z. 

!Yüksek alkali ilaçlar, Kalsiyum -içerikli kanPMıar ve bakırlı preparadar ile karıımaz. Diğer bitki besleme ve bitki koruma 
ürünlfli ile karl$tırmadan önce mutlaka deneme yapılmahdır. 

LiSANS NO. 
ttsdl TARiHi 
nsdlNO. 

Organik Madde 
Organik karbon 
Toplam Azot (N) 

inınI 

"jI', 

Suda çözünür Potasyum ol<sit (K20} 

pH 

w/w 
"30 
" 14 
"4 

'%3 
S-7 

OREticl 

GENTA 

GENTA GENEL TARIM OR!iNLERI PAZARLAMA A.Ş. 
Kemalp•� OSB Mıh. 34 Sk. No:12 Kemalpa�•lzmir 

Tel. •90 (232) 488 0048 Faks. +90 (232) 877 7811 
www.gentatarim.com info@gentatarim.com 
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PartlNo/S.riNo.(PNOI 

XXXX Son kullanma Tarihi ısıcrı_ 

Ambalajın üstündedir 
Ambal•�n Üstilndodir 
Ambalajın Üstündedir 
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