
 

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER 

NK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE 
SYRUP 

 
GARANTİ EDİLEN İÇERİK              % W/W 

Organik Madde                                                                            10 

Toplam Azot (N)                   4 

Üre Azotu (N)                                                                               3 

Organik Azot (N)                                                                          1  

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                          6     

Serbest Aminoasitler                                                                     2 

Max Klor (Cl)                                                                               1 

Ph                                  8-10 

 

 

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI: 
                                                                          
KULLANIM ALANI 

                                                                                                                                 
KULLANIM ZAMANI VE AMACI 

                                                                   
UYGULAMA DOZU 

ÇİLEK *İlk gelişim döneminde, Çiçeklenme sonrası ve Meyve tutumunda yeşil 
aksam uygulaması. 

50 ml / da 

HUBUBAT                                                               
(Buğday, Arpa, Çeltik. Mısır) 

*Kardeşlenme döneminde, Sapa kalkma döneminde ve başaklar 
görülünce yeşil aksam uygulaması. 

100 ml / da 

SEBZE                                                              
(Domates, Biber, Patlıcan ,Hıyar,                                
Kavun, Patates, Karpuz v.b.) 

*İlk gelişim döneminde,                                                                                    
*Çiçeklenme öncesinde ve Meyve tutumunda yapraktan uygulama yapılır.                                                        

50- 100 / da                                                                 
100 ml / da 

MEVYE                                                                            
(Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Kiraz, 
Portakal, Limon, Narenciye v.b.) 

*Gözler uyanmadan önce sürgünlere,                                                                                      
*Yeşil tomurcuk döneminde                                                                    
*Pembe gonca döneminde                                                                                          
*Meyveler nohut iriliğine geldiğinde, yeşil aksam uygulaması yapılır. 

100 ml / 100 lt suya 

BAĞ *Gözler uyanmadan önce sürgünlere,                                                                                         
*Çiçeklenme başlangıcında yaprak uygulaması                                                                                          
*İnce koruk döneminde meyve ıslatma uygulaması yapılır. 

100 ml / 100 lt suya 

BAKLAGİLLER                                                                   
( Fasulye, Bezelye, Nohut, Soya, 
Mercimek, Yerfıstığı v.b.) 

*İlk gelişim döneminde,                                                                          
*Çiçeklenme öncesi ve başlangıcında yeşil aksam uygulaması yapılır.                                                                           

50 ml / da 

PAMUK *İlk gelişim döneminde,                                                                                    
*ilk tarakta                                                                                                            
*İlk çiçekte                                                                                                          

50 ml / da 

YEŞİL ALANLAR *Gelişim döneminde. yaprak uygulaması 15 günde 1 kez 50 ml / 100 lt suya 

ŞEKERPANCARI 1.uygulama 2-3 yapraklı dönemde                                                                                                        
2. Uygulama tekleme sonrası                                                                                                       
3.uygulama kök kalınlaşması başlayınca, yeşil aksam uygulaması. 

50 ml / da                                                                          
50 ml / da                                                                           
50 ml / da 

Kanola Çiçeklenme öncesi yeşil aksam uygulaması. 50 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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