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Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

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.

AGILES
7-21-0+1 Zn

NP Gübre Çözeltisi

UYARILAR
Çocuklardan uzak tutunuz. Göz, yüz, deri ile temas ettirmeyiniz. Kullanımdan sonra ellerinizi bol su 

ile yıkayınız. Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. Kullandıktan sonra 
ambalajları imha ediniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alanlarda kullanınız. Hazırlık ve uygulama 
sırasında koruyucu giysi kullanılmalıdır.(Gözlük, Koruyucu giysi, Eldiven, Maske, Bot) .

DEPOLAMA:
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 �ziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza 

eder. Depolama sıcaklığı  +5/+35 °C arasındadır.

Garanti Edilen İçerik %W/W

KULLANIM DOZLARI

Gelişme dönemlerinde

Dikimden itibaren 10 gün ara ile 

İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca

İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca

Kardeşlenmeden sonra

Gelişme dönemlerinde

Gelişme dönemlerinde

Gelişme dönemlerinde

Toplam Azot (N)
Üre Azotu %4 + Amonyum Azotu (N)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Klor İçeriği: %0,43

Tahriş edicidir

%7
%3
%21
%0,3

Meyve Ağaçları, Narenciye

Zeytin

Sebzeler

Mısır, Ayçiçeği, Pamuk

Hububat

Bağ

Patates, Soğan, Havuç

Şeker Pancarı

Bitkiler Uygulama Dönemi
Yapraktan
Uygulama

100 L Su İçin
Topraktan
Uygulama

2-3 lt / dekar200-500 ml

2-3 lt / dekar200-500 ml

2-3 lt / dekar

2-3 lt / dekar

2-3 lt / dekar

2-3 lt / dekar

200-300 ml

200-300 ml

200-300 ml

200-500 ml

200-500 ml

200-500 ml

2-3 lt / dekar

2-3 lt / dekar

Tüm bitkilere; Damlama sistemi ve yağmurlama uygulaması ile toprağa 2-3 lt/da dozda kullanılabilir.
Yaprak uygulaması ile 100 lt suya 200 - 500 ml dozda kullanılması önerilir. Kullanım dozları 
toprak/yaprak analizleri sonucuna göre bitki ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Aynı 
şekilde uygulamanın tekrarlanması analiz sonuçları ve bitkinin toplam ihtiyaçları göz önüne alınarak  
bir program dahilinde yapılmalıdır.

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını 
taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri 
kabul ederiz.

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Tescil No:
Lisans No:
Parti No:
Net Ağırlık: 500ml(600gr)-1Lt(1,2kg)- 5Lt(6kg)-10Lt(12kg)-20Lt(24kg)-25Lt(30kg)


