
ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER 

AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE 
MEZZ 

 
GARANTİ EDİLEN İÇERİK              % W/W 

Organik Madde                                                                            10 

Toplam Azot (N)                  10  

Üre Azotu (N)                                                                              9 

Organik Azot (N)                                                                         1      

Serbest Aminoasitler                                                                    2 

Max Klor (Cl)                                                                               1 

Ph                                    7-9 

 

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI: 
                                                                                     
KULLANIM ALANI 

                                                                                                                                                             
KULLANIM ZAMANI, ŞEKLİ 

                                                                      
KULLANIM 
MİKTARI 

Sebzeler ve Kesme Çiçekçilik *Çelik ve fideler hazırlanan çözeltiye batırılır, 60 dakika bekletilir ve dikilir.                                                                                                               
*Dikimden sonra her çelik ya da fideye 150 ml MEZZ ile hazırlanan çözelti kök bölgesinden 
verilir. 

25 ml / 100 Lt su                              
25 ml / 100 Lt su 

Meyve ağaçları, Bağ, Narenciye, 
Zeytin v.b.  

 *Fidan ve çelikler, dikimden önce bu çözeltide 1-2 saat bekletilir.                                                                                                                                                            
*Dikimden sonra yeterli suyla fidan köklerine verilir ve yıl içinde 3 kez tekrarlanır. 

50 ml / 100 Lt su                                                                                                               
5-10 ml / Fidan başı 

Yeşil Alanlar *Damlama sulamayla 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir.                                                                 
*Sulama suyu ile birlikte 7-10 gün arayla en az 3 uygulama yapılır. 

250 - 300 ml / da                                                                    
400 - 500 ml / da 

Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, 
Kabak, vb. 

*Büyüme döneminde yapraktan 1-2 kez uygulanır. *Çiçekler açmadan önce tomurcuklar 
üzerine dekara 40-50 Lt su ile uygulanır.                                                                                                           
*Dikimden itibaren damla sulamayla kökten uygulama. 

50-100 ml / da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
200-250 ml /da 

Kavun, Karpuz *İlk gelişim döneminde yeşil aksam uygulaması,                                                                              
*Meyveler yumurta büyüklüğüne gelince dekara 40-50 Lt suyla meyvelere uygulanır. 

50 ml / da                                                
25 ml / da 

Çilek *Fideler dikilmeden önce MEZZ ile hazırlanan çözeltide 2-3 saat bekletilir.                                                                                                             
*Dikimden sonra 10 gün arayla 3 kez kökten uygulanır. 

30 ml / 100 Lt su                                                                                           
200 ml / da 

Meyve ağaçları; Portakal, Elma, 
Armut, Erik, Şeftali, Zeytin, 
Narenciye, Antep Fıstığı, v.b. 

*İlk gelişim döneminde yeni oluşan salkımlara ve sürgünlere,                                                           
*Çiçeklenmeden 2-3 hafta önce ve meyve tutumunda yeşil aksam uygulaması. 

100 ml / 100 lt su 

Şeker Pancarı *4-5 yapraklı dönemden 7 gün sonra ilk uygulama yapılır.                                                                                
*2 şer hafta arayla 3-4 kez 40-50 Lt dekara suyla uygulanır. Yeşil aksam uygulaması. 

25-50 ml / da 

Patates *Gelişme döneminde ve Meyve büyütme döneminde. yağmurlama sulama ile yapraktan 
uygulanır.. 

50-100 ml / da 

Pamuk *İlk gelişim döneminde, Taraklanma döneminde, Çiçeklenme döneminde ve koza 
oluşumunda yapraktan uygulama yapılır.  

50 ml / da 

Buğday, Çeltik *Kardeşlenme döneminde yapraktan uygulanır.                                                                                               
*Sapa kalkma dönemi öncesi yapraktan uygulanır. 

50 ml / da 

Mısır *Büyüme döneminde yaprak uygulaması yapılır. 50 ml / da                                                                      

Fasulye *Büyüme döneminde Yaprak uygulaması. 50 ml / da                                                                                                                                        

Kanola *Rozet yaprak oluşumundan sonra uygulanır. Yeşil aksam uygulaması 50 ml / da 

Ayçiçek 6-8 yapraklı dönemde, yeşil aksam uygulaması. 50 ml / da 

Tropikal bitkiler; Muz, Ananas v.b Sulama suyuyla kök bölgesine uygulama. 150-200 ml/da 

 

UYARILAR 

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. 

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. 

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. 

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. 

    
FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve 

karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek 

sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. 

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş 

ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı  

+5/+35 °C arasındadır. 

Tescil No:                                  Lisans No:                        Üretim Tarihi:          

Son Kullanma Tarihi               Parti No:                          Net Hacim:  
ÜRETİCİ FİRMA: TAKAVCI TARIM A.Ş. 

ADRES: Bayavşar Mah. 41952 Sokak Takavcı Meremer Sit. No: 1/3 Beyşehir/KONYA 

TEL: 0332 514 81 10   

 Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı 

halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz. 
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