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KULLANIM VERi -ZAMAN! - DOZLI 

f•AMLA SULAMA İLE UYGULAMA 

SEBZELEF: 
C•omates, hıyar, ı:atlıcan 
Siber, kalıak, kavıın 
eezelye, lıakla, çilek 
-DikimdE n sonra köklend rmeye yardım amaçlı 
-Çiçekler me dön,,minde 
SEBZELEF: 
Lahana, ı:arnabatıar, Brokoli 
-DikimdE n sonra köklend rmeye yardım amaçlı 
MUZ 
,Köklendirmeye )'ardım amaçlı 
-Tamir amaçlı 
. Çiçeklenme döreminde 
MEYVE VE ZEVTII� FiDAN LARI 
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OEP::>LAMA KOŞULLAR! 
Direkt ıüneş ışıı\ı almay.ın, nem::iz ve ku·u ortamda 5 - 30° C ara, ında 
saklanmalıdır. 

• Kesinlikle yanıcı değildır 
• Taşıma ve depolama sırasında k,ıliler kesinlikle tı,rs çevrilmemeli, 

üzerind�ıretine l ygun lstiflenmelidir. ______ _____ _ 
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Dlc)ER 0R(iNLER iLE KARIŞ'rtRILMASI 
•iğer bitki korum, veya beslenme ürünler ile kanı tırmadan önce rıutlakal,ır-ôn 
eneme 

. .. 

yapılmalıdır. Firmamız ürıjnün uygun olm<ıyan koşullarda muhafazasından 
eya yanlış kullanılmasından dola\', oluşacak istenmeyen sonuçlardan sorumlu 
Jtulamaz. 
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Bor (13), Çinlco (Zn :;ülfat) 

MiKRO BE!;fN MADDELERi KARIŞIMI 
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w/111 
;uda Çö;,ünür Bor ( B) 2.5% 
.,uda Çö;,ünür Çinko ( Zn '---_-_-_-_-:_-:.::::=-----1..2'.�

O<tor ( CI ı oranı 0.21•� 
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•ôENTA<;ENEL TARIM Üf'.ÜNLER( PAZARLAMAA.j. 

Kemalpaşa OSB Mah. 34. Sok. nc,.12 Kerr alpaşa 
f ·ıs730 iz mir - Tüı kiye 
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.
rel. +90 (232) 877 0048 ,' Faks. ➔90 (2321 877 78tı GENTA 
www.ge ıtatariır .com info@ı:entatar m.com 

UVARI: 
• Asla ı.Jygun dcız mlkta ·ını ve doz aralığını aşma·ıınız. 
• Sade,:e gerekli olan yı,rlerde kullanınız. 
• Kulla,madan önce mutlaka etiketi oktıyunuz. 
• Evde kullanmayınız. 
• Çocuklardan ·ıe gıda!, rdan uz.ık tutun JZ. 
• Gübrs buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz. 
* Gübreleme e;;nasında hiçbirşEy yemeyiniz ve iı;meyini2, 
• Gübreleme e,:nasında kesinlikle sigara içmeyiniz. 
• Deri ,,e göz ilo temasııdan ka!;ınınız. 
• istenmeyen c urumlaıda, temas bölge,:i acilen bol su il" yıkanmalı, 

eğer ,ir tahri,, gözlenirse dokt ,ra başvurulmalıdır. 
• Boş, mbalajlnr ile do/:ayı kirle�·-'-----------

Toprak ve/veya yaprak analiz! yaptın!, rak gUb re kullanılması tavsiye edilir. 

_____ TEDBiRLER __ , ___ _ 
Yutulduğunda ;ararlı olfoğu içiıı bol su ve süt içiniz. Hemen doktora gidlr.iz. 
Antido·:u yoktur, semptomatik tedavi uı·gulanır 
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TARİHİ XX / X� / 2019 
NO. 23093 ·---- ----

Parti No / Seri No. (PN•:l) Ambalajın listündedir 
Üretlrr Tarihi (UT) Ambalajın ıistünde,iir 
Son K�llanma Tarihi (SKT Ambalajın Ustünde,:!k 
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PIYASlıYA SÜRl:CEĞİMİZ ETİKETiN AYN15I OLDU' T,>.AHHÜl EDER, t,KSİNİN TESBITI HALiNDE 4703 Sı\YILI KAlfüNA 
GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAi 1� 1 PEŞiNEN KA t,_ECıERIZ. oı;,08.2019 
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