L

·,,

MOP 7-7-7

,:ı..•"

.·. _,

-·�·

.

BiTKİLER
Domates, Biber, Hıyar, Kabak vb.
Çilek ve Patlıcan
Açık alan Kavun ve Karpuz
�da Kavun ve Karpuz
MUZ tsarıçeıerı
Elma, Armut, Erik, Kayısı, Şeftali, Kiraz,
Vişnevb.
�-;,

Turunçgiller
Patates, Soya, Fasulye, Bakla vb.

NPK'LI sıvı ORGANOMINERAl
GUBRE
--···-- ------

ÜYGjJ.Q� _�]ınzu·tAMANl"ilEMİKTARI
EKLi
Ekimle birlikte, 1 ekten sonra, hasada kadar
Ekimle birlikte, 1 ekten sonra, hasada kadar
Ekimle birlikte, 1 ekten sonra, hasada kadar
Ekimle birlikte, çiçekten sonra, hasada kadar
Oıkimle ·bırlıkte hasat dönemi süresince

Dikimle birlikte, çiçekten sonra, hasada kadar

Dl kimle birlikte hasat dönemi süresince
Ekimle birlikte, hasat dönemi süresince

Yer fıstığı, Soya, Fasulye, Bakla vb.

Çiçek öncesi baılayarak 2-3 uygulama

Buğdaygiller

Kardeıleme döneminde

Mısır

5-6 yaprak döneminde

Pamuk
Fındık
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Taraklama başlangıcında en az 3 uygulama
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Dikimle birlikte, çiçekten sonra, hasada kadar
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UYGULAMA DOZU
2 kg/hafta - Damlamadan
2 kg/hafta• Damlamadan
2-3 kg/hafta - Yağmurlamadan
2-3 kg/hafta - Yağmurlamadan
2-3 k hafta - Ya murlamadan
300 gr/100 it su -Yapraktan
2-3 kg/da - Damlamadan
300 gr/100 it su• Yapraktan
2-3 k da• Damlamadan
2-3 kg/da - Ya murlamadan
300 gr/100 it su - Yapraktan
2-3 k /da· Damlamadan
300 gr/100 it su• Yapraktan
2-3 kg/da· Topraktan
300 gr/100 it su - Yapraktan
2-3 kg/da - Topraktan
250 gr/100 it su - Yapraktan
2-3 kg/da - Topraktan
250 gr/100 it su - Yapraktan
2-3 kg/da - Topraktan
..,.,,_:.._ :�

7-7-7
Organik Madde
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N)

Toplam Fosforpentaoksit (P20s)
Suda çözünür Fosforpentaoksit (P205)

Suda çözünür Potasyum Oksit (K20)
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• DiKKAT; Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
• Asla uygun doz oranlarını veya uygun doz aralığını aşmayınız.
• Göz, yüz ve derinize temas ettirmeyiniz, temas halinde b� su ile yıkayınız.
• Kullanım sırasında hiçbirşey yemeyiniz, içmeyiniz, Kullanım sırasında sigara içmeyiniz.
• Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
• Kullanılmış boş ambalajları baıka bir amaçla kullanmayınız, boı ambalajları imha ediniz.
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gDbre kullanılması tavsiye edilir.
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GENTA

GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERi PAZARLAMA A,Ş,
Kemalpaıa OSB (KOSBI) 34 Sk. No:12 Kemalpaşa-lzmir
Tel. +90 (232) 488 0048
Faks. +90 (232) 877 7811
www.gentatarlm.com
lnfo@gentatarim.com
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;el ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı
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Parti No / S.rl No. (PNO)

xxxx

Son Kullanma Tarihi (SKT)

XX / XX / '2017 !Üretim Tarihi (UT)

PiYASAYA SÜRECEĞİMİZ ETİKETİN AYNISI OLDU<lUNU TAAHHÜT EDER, AKSiNiN TESBITI HALiNDE 4703 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAİ iŞLEMİ PEŞiNEN KABUL EDERiZ. 23.01.2018

GENTAGENEL TARIM ÜRÜNLERi P�RlAMA A.Ş.
Hakkı NALÇAOĞLU Taner AKI
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Ambalajın üstündedir
Ambalajın üstündedir
Ambalajın üstündedir
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�rine uyularak kullanıldığında ı ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve
ığabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama ıartlarından
ılar (kalıntı, etklll olmam a vb.) kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün etiket üzerinde belirtilen

Yüksek alkali ilaçlar, Kalsiyum içerikli karııımlar ve bakırlı preparatlar ile karıımaz. Diğer bitki besleme ve bitki koruma
ürünleri ile karıştırmadan önce mutlaka deneme yapılmalıdır.
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Amonyum Azotu (N)
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