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Firma 0ri.inlinli, etikette belirtilen gartlara uygun olarak kullanrldr$r takdirde garanti eder. Yanhg kullanrmdan
dolayr meydana gelecek tlim zararlardan tiiketici sorumludur.
KARtsABiriRti{6i:

Difer bitki besleme veya koruma rjrrinleri ile karrgtrrrlmadan once, mutlaka bir on deneme yaprlmahdrr.
DEPOTAMA SARTTARI

Do$rudan glineg rgr$r almayan, nemsiz ve kuru ortamda 5 ila 30 0C arasrnda saklanmahdrr. Kesinlikle yanrcr
de$ildir. Tagrma ve depolama srrasrnda koliler kesinlikle ters gevrilmemelidir. Uzerindeki ok igaretine uygun
istiflenmelidir.
UYARILAR:

*Qocuklardan ve grdalardan uzak tutunuz. Once etiketi okuyunuz ve evde kullanmayrnrz.
*Uygulama esnastnda higbir gey yemeyiniz igmeyiniz ve buharrnr ve zerrelerini teneffris etmeyiniz.
*Deri ve goz ile temasrndan kagrnrnrz temasr halinde temas bolgesi bol su ile yrkanmalr.
*Bog ambalajlarr imha ederek do$ayr kirletmeyiniz.
*Toprak ve veya yaprak analizi yaptrrrlarak iir[.iniin kullanrlmasr tavsiye edilir.
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Bakanhk Tescil No:

imalTarihi:

Bakanhk Lisans No: 772
Net A[rrhk:
Hacim:

Son Kullanma Tarihi: Uretim tarihinden itibaren 5 yrldrr
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SEBZE YETi$TiniCil-i+bi: Dikimden itibaren sulama suyu ile birlikte 1 Litre / Dekar, geligme dcineminde
haftada 1 kez 0,5 Litre Dekar.
AglK TARLA SEBZE YETigTiniCit-i6i: Dikimden itibaren sulama suyu ile 4-5 kez 0,5 Litre / Dekar veya yapraktan
bitki geligim donemi boyunca 2 - 3 kez 200 cc / 100 Litre su dozuyla.
TAHIIIAR: Yabancr ot ilacr ile birlikte yeteri kadar su ile yapraktan 300-500 cc / Dekar
TUM MEYVE nringunl: Qigeklenme oncesi, meyve tutumu sonrasr ve meyve btiyijme doneminde yapraktan
100 litre suya 200-300 cc veya sulama suyu ile 4-5 Litre / Dekar
HAVUQ, $EKER PANCARI, PATATES: Qrkr5 oncesi topraktan 400-600 cc Dekar veya bitki geligim donemi
boyunca 2-3 kez yapraktan 2O0 cc/ 100 Litre su.
PAMUK, MlSlR, nVEiEfGi: Qrkrg cincesi topraktan 500-600 cc / Dekar veya bitki geligim dcinemi boyunca 2-3 kez
yapraktan 150-200 cc / I00 Litre Su
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Piyasaya sunacafirmrz etiket ile aynr olacafrnr taahhrjt eder, aksinin ispatr halinde 4703 sayrlr kanuna
gore hakkrmrzda uygulanacak olan cezai iglemi peginen kabul ederiz.
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