
ORGANİK ÜRÜNLER  

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE 

ORGAN MATER 
 

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ   (w / w) 

Toplam Organik Madde    % 45 

Organik Karbon     % 23 

Toplam Azot (N)                                                       % 1,5 

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)  % 3 

pH       4,5-6,5 

 

 
ÜRETİCİ FİRMA 

ANOCA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. 

Aşağıoba Mah. Toptancılar Birliği Sok. No:104/9 Döşemealtı ANTALYA-TÜRKİYE 

Tel & Fax : +90 242 3354050      www.anoca.com.tr 
UYARILAR 

 Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. 

 Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir 

 Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. 

 Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız. 

 Gübreleme esnasında eldiven ve gözlük kullanınız. 

 Teneffüs edildiği takdirde ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. 

 Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. 

DEPOLAMA:Ürünü serin, kuru ve havadar bir yerde muhafaza ediniz, güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolarda 

sigara içmeyiniz, ateşle yaklaşmayınız, patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz. Depolama 

Sıcaklığı: 0-45 
o
C olmalıdır. 

 

TESCİL NO   : 

LİSANS NO   : 2111 

ÜRETİM TARİHİ  :        SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. 

PARTİ NO   :  

Hacim (Volume)                 : 1 – 5 – 10 – 20 lt, 

 

UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIMI (İHTİYAÇ DUYULDUKÇA) 

ÜRÜN DOZAJ/YAPRAK DOZAJ/TOPRAK 

SERA BİTKİLERİ (Domates-Biber-Hıyar-Patlıcan-Karpuz-Kavun-Kabak-Çilek) 200-300 cc/100 lt su 2-3 lt/da 

SERT ÇEKİRDEKLİLER  (Şeftali-Kiraz-Kayısı) 300-500 cc/100 lt su 3-4 lt/da 

YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER  (Elma, Armut, Ayva) 300-500 cc/100 lt su 3-4 lt/da 

NARENCİYE 300-500 cc/100 lt su 3-4 lt/da 

BAKLAGİLLER (Bezelye-Soya-Fasulye-Nohut-Mercimek) 100-150 cc/da 1-2 lt/da 

TARLA BİTKİLERİ 
(Mısır-Buğday-Ayçiçeği-Pamuk-Şekerpancarı-Patates-Havuç-Soğan) 

100-150 cc/da 1-2 lt/da 

BAĞ 100-150 cc/da 1-2 lt/da 

ZEYTİN 100-150 cc/da 1-2 lt/da 

FİRMA BEYANI 

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

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

kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış vs. ) kullanıcının sorumluluğundadır. 

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 
sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz. 
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