KULA
L NIM Y ERi - ZAMANI - DOZU
Tırlı Bitkileri
BUĞDAY (Yapraktan}
Bitkinin 3-5 yapraklı olduAu dönemde
150 cc /da
Kard�lenme evresinde
200 cc /da
(Ot ilacıyla birlikte)
PANCAR
Tohum ekimi öncesi veya çıkış öncesi
500- ıoaı cc / da
ilk sulama zamanında
400-SOC cc / da
HAVUÇ
Tohum ekimi öncesi veya çıkış öncesi
500-lOOl CC / da
Çıkıştan 1 ay sonra
250 cc, da
2. Uygulamadan ı ay sonra
250 cc, da
PATATES
Tohum ekim sonrası, çıkış öncesi
300-SOC cc / da
Bitkinin 4 - 6 yaprak devresinde
300-60Ccc / da
MEYVE AĞACLARI
Sürgün gelişim döneminde
100-lSCcc / da
SEBZELER
MARUL
Tohum ekim sonrası, çıkış öncesi
500 CC, da
Çıkıştan 15 gün sonra
250 CC, da
2. Uygulamadan ıs gün sonra
250 cc, da

Organik Madde

DQMATES, HIYAR,KABAK, FASULY!;, !lİBER

Toplam (Hümlk + Fulvik) Asit

"ıs
% ıs

Yıprıktın
Gelişme dönemi boyunca
4 veya 5 uygulama
Sulama Suyy ile Tıbındın Unufımı
Fide dikiminden 15 gün sonra
lkı hafta ara ile 4 veya 5 uygulama

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)
pH

%3
11-13

150-20C cc/100 it. su

• Asla uygun doz miktarını ve doz aralığını aşmayınız.
• Sadece gerekil olan yerlerde kullanınız.
• Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.
• Evde Kullanmayınız.
• Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
• Ürün buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz.
• Kullanım esnasında hiçblrşey yemeyiniz ve içmeyiniz.
• Kullanım esnasında mutlaka eldiven kullanınız.
• Kullanım esnasında kesinlikle sigara içmeyiniz.
• Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
• İstenmeyen durumlarda, temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı, eğer bir tahriş gözle nirse doktora başvurulmalıdır.
• Boş ambalajlar ile doğayı kirletmeyiniz 1
•Toprak ve/veya yaprak analizi yaptınlarak gübre kullanılması
tavsiye edilir.
ORGANiK KAYNAKLIÜRÜNLER

sıvı HÜMIK

TEDBiRLER

ASiT

GARANTi EDiLENiÇERiK

w/w

Üretimde Kullanılın Hammaddeler
2 it. / dı
1 it. / dı
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Üretim Tarihi (UT)
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DEPOLAMA KOŞUUARI
• Direkt gün ışılı almayan, nemsiz ve kuru ortamda 5 • 30 C arasında
saklanmalıdır.
• Bu şartlarda en az üç yıl fizikse1, kimyasal ve biyolojik
özeliklerini korur.

LEONARDIT

ÖNEMLi NOT:
BIOTOTAL tavsiye edilen kullanımlarda suda çözün(rl.

Diğer bitki koruma veya beslenme ürünleri ile karışırmadan
önce mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır. Firmamız ürünün
uygun olmayan koşullarda muhafazasından v�a yanlış
kullanılmasından dolayı oluşacak istenmeyen sonu(!ardan
sorumlu tutulamaz.

• Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen
doktora gidiniz.
• Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uyS_ulanır.

GENTA
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Ambalajın Üstündedir
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Ambalajın Üstündedir
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GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERi PAZARLAMA A.Ş.

KULLANMADAN ÖNCEiYiCE
ÇALKALAYINIZ 1

Kemalpaşa 058 Mah. 34 Sk. No.12 Kemalpaşa-İZMİR
Tel. +90 (232) 877 0048 Faks. +90 (232) 877 7811
info@gentatarim.com
www.gentatarim.com

Net: 1 it

PİYASAYA SÜRECEĞİMİZ ETiKETİN AYNISI OLDUĞUNU TAAH�·•
GÖRE HAKKIMIZOA YAPILACAK CEZAi iŞLEMi PEŞİNEN KABUL
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