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CAN SUYU veya SULAMA SUYU iLE UYGULAMA 

� (Domates, Biber, Hıyar, Havuç, Kabak 
Patlıcan, Marul, Fasulye, Bezelye, Kavun, Karpuz, 
Karnabahar, Lahana, Çilek vb.) 

Fide Dönemlerinde , fideler toprağa dikildikten 
sonra can suyu veya ilk sulama suyu ile 

Kök bölgesinde ortaya çıkan hastalıkların (Nematod, 
Corky Root, Çökerten) tedavisinden sonra sulama 
suyuyla 
Problemin yoğun olduğu hallerde 1 hafta ara ile 
iki uygulama 

Fidelikte, kök bölgesine uygulama 

MEYVE FIDANLARI (Kiraz, Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, 
Kivi, Muz, Nar, İncir, Erik, Ayva, Ceviz, Badem vb.) 

Fidanların gelişim döneminde sularna suyu veya can 
suyu ile kök bölgesine 

Yeni tesis edilen bahçelerde sulama suyu veya can 
suyu ile kök bölgesine 

(Bir ay ara ile iki uygulama yapılır.) 

BAĞ. ZEYTiN, SÜS BiTKiLERi, 
NARENCiYE (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) 
Fidanların gelişim döneminde sulama suyu veya can 

suyu ile kök bölgesine 
Yeni tesis edilen bahçelerde sulama suyu veya can 

suyu ile kök bölgesine 
(Bir ay ara ile iki uygulama yapılır.) 

500 gr / da 

500 gr / da 

500 gr / da 

75 - 125 gr / 100 it su 

500 gr / da 

500 gr / da 

500 gr / da 

500 gr / da 

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. 

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir. 

DEPARTER 

DOUBLE 

5-24-0 + ME

NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ 

. GARANTi El>iU:N iÇERiK 

Toplam Azot (N) 

Amonyum Azotu (N} 

Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P205) 
Suda Çözünür Bor (B) 
Suda Çözünür Çinko (Zn) 

GENTA 

w/w 

5% 
5% 

24% 
5,5% 
3% 
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UVARILAR 
• 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 kesinlikle sigara içmeyiniz. 
• Deri ve göz ile temasından kaçınınız. 
• İstenmeyen durumlarda, temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı, 

eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır. 
• Boş ambalajlar �doğayı kirletmeyiniz 1 

TEDBiRi.ER.·( 
• Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen 
doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır . 

;; :, ·... -- ·· < .DEPOLAMA K()ŞULLARI 

• Direkt güneş ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda 5 - 30° C arasında 
saklanmalıdır. 

• Kesinlikle yanıcı değildir. 
• Taşıma ve depolama sırasında koliler kesinlikle ters çevrilmemeli, 

üzerindeki ok işaretine uygun istiflenmelidir. 

LiSANS NO. 

TESCiL TARiHi 

TESCİLNO. 

Parti No / Seri No. (PNOı 
Üretim Tarihi (UT) 
Son Kullanma Tarihi {SKl 

109 
XX / XX / 2021 

7795 

Ambalajın Üstündedir 
Ambalajın Üstündedir 
Ambalalın Üstündedir 
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iM ÜRÜNLERİ PAZ.A.Ş. GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 

ı ·ızM·IR Kamil Sadi ATALAY Ergin KIYMAZ 
12 Kema pa 
8.0 1.:

Hasan Tah� V.[4\3A4f-ıJi ı:-1ıS/Tic ıe. :20 O

Tel: nnb &i�d" 48 Fak�: 0232 877 78 11 

'� 

,., 

" 


