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Uygulama Şekli ye Dörıgırıi:
Topraktan {€kim Önccsi) : Toprağın Ekinne Hazıılanr,nasırıdan sonra

{S

ml,i&kaf doz otamk

uygı.ılanır_

Yşprakbn (Ekirn fuırşı) : Bi&iler 20-25cıyı boya ı.ıta$ıkları an itibariyie 5O rnl/1@ §. şıı otaıak
upulanır, gerekliiik ha|inde 2-3 haüa şnra te*rardilir-

§ŞaZELER (Pabtes, §aiablılç frrrıates, l(avun, l(arpuz, Marul. Çilek, Fası:tye, 8ezelye ıııb.)
§ygutaım Şekli ve {löııeıni:
Tcpraldan {Ekim Örrcesi) : Topıağın Eki,me Hazırlanrnasırdan sonra 4S0 rn|-Ideftar dog olarak
uygulanır.

ToprakEn: Fide|er,irı, şşırblması eşrıaşnda 100 lt şn sııyuna 200 ınl. dozda katıtarak fid*re verilir"
Darnla veya sularııa suyuna da delaıa ?5ü nı!. hesabı iie i<u{ianılır- §ezşçı byunca 4S kez tekmılanır.

Sgrabrda darnla sulama& del€fa

50S rnl.

&ıda "l ay an ib 2-3 de-üa uygulaıır,
aı itibariyte 5O ırıl./10ü lt. su obrak

Yapı,akhn: 8iü<iiar 20-25cfi1 boya ı.ıtaSıltları
hatinde 2*4 hafta ara ile tekrar edilir.

ıİEYlrE AĞ{çı*ARN

{ Ş€ftaıi, Ke,raz, Eİ$k.
Uygularna Şekli re Dti,nerni.

Merrı,

uygı.ıhnır, gerekliiik

Bağ, Narenc§e, Zey§n, Muz ıö,}

Topraktan: AğaSaıda veletaüf gğişrre @yırıca 25 rrıt. (Saç başna) $acan @ iz d§iımüne
gehek şğkilde, darııhrna sulama rıeya s.ıkrna §ryirrla katılarak det<ara 250 rc dozda uygulanır 8u
uygularna şeki§eri, ,ı}§yve oluşım dğıtrüii ııe iıtlşrna başlangıcı itibariyle tekrarianıı.
Yapraktaıı: Ağ4tann yaşüna ııe çeş*:*,ine dikl€t edilerck Fprakh oiduldan dönerrılerde yapılan
ifaçhrndar ile birlikte 50_1üS ı"nl.r100 it. su dozçnda 2-3 uygııüarııa yapıiır_

YEşiLAçıı( ALAıİLAR

İlkbaiıar ile birtikte 3-4 hafüa aralıktaıla 2Oü rnl.J !0O

lt_

su doguada uyguhnır.
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l-{urnus 24, daha Ğrreefuı sı:iandırılınış Tarırn ibSaı Te yapfak besinter$e
karıştırabilirsiniı. Fakat mu{aka örı kanşfn testi yapaıak karış bilifliğ kontroledirıiz.
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