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GIDA TARIM VE HA YV ANCILIK BAKANLIGI 
Bitkisel Uretim Genel Miidiirliigii 

GIDA TARIM VE HAYVANC~ IK 
IAKANliGI KiMYEVi GUBRE TESCiL BELGESi 

4703 sayd1 Kanun, 639 sayd1 G1da Tanm ve Hayvanc1hk Bakanhg1 Te~kilat ve Gorevleri hakkinda KHK 
ve bu kararnameye istinaden yayimlanan Giibrelerin Piyasa Gozetimi ve Denetimi Yonetmeligi geregi, 
a~ag1da ad1 ve iinvam yazd1 ki~i veya kurulu~un ba~vurusu iizerine a~ag1da ozellikleri verilen kimyevi 
giibre tescil edilerek sat1~a sunulabilir bulunmu~tur. 

Firmanm 

Ad1 

Bakanhk Lisans Tiirii 

Bakanhk Lisans No 

Kimyevi Giibrenin 

Tipi isrni 

Diizenlenirken asas ahnan knter 

Verilen Bakanhk Tescil No 

Marka veya Ticari Ad1 (varsa) 

Amba aj Uzerindeki i~aretlemeler 

Firmanm f car i iinvam veya klsa ad1 

Giibre tip ismi 

Biriuc"l bitki besin madd s· lditlece % 

ikincil bitki besin maddesi kiitlece % 

Beyan e "len iz elementler kiitlece% 

Iz elementlerin ~elatlama maddesinin 
lad1 ve miktan 

U reti digi Ulke 

Net agirhgi 

Depolama sicakligi 

Verm~ . edeni 

Diger i~aretler 

b bu beige verildigi tarihten itibaren 5 y1l ge~erlidir. 

EKOLOJiK TARIM GIDA KiM. MAD. SAN. VE TiC. A.~. 

VRETiCi 

293 

PK GUBRESi HARMANLANMI~ 

EC FERTILIZER 

23521 

HiGRO GENEX - KP 0-27-47 

EKOLOJiK TARIM GIDA KiM. MAD. SAN. VE TiC. A.~. 

PK GUBRESi HARMANLANMI~ 

Suda <;:oziiniir; P20s:21, K20:47 

-

-

-

Tiirkiye 

0.25-0.5-1-2-3-4-5-5.5-7-10-12-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-
30-50 kg 

+2 I +35°C 

i lk Defa 

EC FERTILIZER ibaresi, <;:ocuklardan uzak tutunuz ibaresi, 
Uyan lar, Parti no, Uretim tar. Son kul. tar. Uygulama ~ekli, dozu 
ve zamam, Firma adresi 

Tarih: 29/08/2014 

~·1'AuA 
Mehmet lb~~ 

Genel Mudur a. 
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EC FERTILIZER 
PK GUBRESi HARMANLANMIS 

:, I 

. 'i.' 

TAM;\MTSQDA QOZUNUR 
GARANTiEDitEN iCERiK 

Suda <;oz(inlir Fosfor Pentaoksit (P20 5) 

Suda QozlinUr Potasyum Oksit (K20) 

HiGRO® GENEX- KP 0-27-47 

URETiCi FiRMA 

WfW% 

27 
47 

EKOLOJiK TARIM GIDA KiM. MAD. SAN. VE TiC. A.S 

UYARILAR 

Antalya Organize Sanayi Bolgesi, 2. Ktstm, 23. Cadde, No: 11. ANTALYA 
Tel: 0242 2580157-59, Fax : 0242 258 0139 

info@ekolojiktarim.com.tr - www.ekolojiktarim.com.tr 

• G6ze; deriye ve elbisel1ize buia~mamasma dikkat ediniz. 
• Goz ve d~r i ye bula~mas1 halinde bol su sabunla yikaymiz, t1bbi ya rd 1m alin1z. 
• Tozunu teneffl.is etmeyiniz, yutmayn11z. 
• <;::ocliklardan ve evci l hayvanlardan uzak tutunuz. 

CEVRE SAGLIGI 
• Bo~ gli~re torbalan111 y1k ediniz. 
• DokLilen gi.i breyi toplaym1z ve ayn yerde muhafaza ed in iz. 
• Su kaynagma bula~mas 1 durumunda yetkililere haber veriniz. 

DEPOLAMA KOSULLARI 
Depolama sicakligi +2 °C I + 35 °C arasmdad1r. GUbre nem r;ekic i (higroskopik) oldugundan po~et agZI ar; d< 
sak lanmamal1 ve kullaniidiktan sonra tekrar kapatilmaiidir. Orun kendi orijinal am balajmda, serin ve kuru yerde 
muhafaza ediimelidir. 

YANGIN DURUMUNDA 

itfaiyey i araym1z. Bol ,su kullanm1z. Kimyasal sondi.iri.icU kopi.ik kullanmayn11z. Duman I teneffli s etmeyiniz. 

·KARISABiLiRLiK 

Yagl1 i.iri.inler, alkali i.iri.inler ve kalsiyum ile kan~tirmaymiz . 

FiRMA BEY ANI 
imalatr; I firma , tavsiyelerine uyularak kullanddigmda, Uri.inUn kalitesini garanti eder. Ancak, hata l1 kullan1m ve 
kan~nnlardan dolay1 olu~abilecek olumsuzluklar firma garantis i d1 ~ 111dadir. Hataii kullannn ve depolama 
~aiilai·mdan kaynak lanabi lecek sorunlar (toksitite, kalmtdar, etki li olmay 1 ~ vb.) kullanic inin sorumlulugundad ir. 

Tescil no: 
Lisans no: 293 
imal tarihi : 
Son kullanma tarihi: 
Ori.in parti no: 
Net hacim: 0,25- 0,5- 1-2-
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KULLANlLAN OR.ON, ZAMANI VE DOZU 

BiTk:i ADI I IUYGULAMA oozu 
SEKLi 

·,• ... . . . '· ;_ ...... . \! . . 

Yaprak uygulamas1 
250 gr/ I 00 It suya 

NARENCiYE VE TOM . : 

MEYVELER 
Toprak uygulamas1 

500-700 gr/da 
(dam lama sulama ile) 

Toprak uygulamas1 
250-500 gr/da 

(dam lama sulama ile) 
<;iLEK 

Yaprak uygulamas1 250 gr/ 100 It suya 

BAG Yaprak uygulamas1 250 gr/ 1 00 It suya 

MARUL VE 
Yaprak uygulamas1 

250 gr/da 
Y APRAKLI BiTKiLER 150 gr/ I 00 It suya 

: 

SOGAN Yaprak uygulamas1 
150-250 gr/da 

150-250 gr/ I 00 It suya 

DOMATES VE 
BAKLAGiLLER 

Yaprak uygulamas1 I 50-250 gr/1 00 It suya 

Toprak uygulamas t 
BiB ER 250 gr/da 

(damlama sulama ile) 

-·- ·-------

UYGULAMA ZAMANI 
--- -···- -···---

Normal Vejetasyon sUres ince 3 (Uy) kez 
uygulama yapllmas1 tavsiye olunur 
Normal Vejetasyon sUresince 3 kez 
uygulama 
Birincisi ilkbaharda ve ikincisi de 
sonbaharda olmak Uzere 2 uygulama 
yapilmas1 tavs iye olunur 
Sezon iyeri sinde 2-3 uygul ama yap il mast 
tavsiye olunur 
<"; iyek lenme ba~ l ang iclllda n hasa t sonuna 
kadar 3-4 uygulama yapJimast tavsiye 
olunur ------
ince ve iri koruk doneminde 2-3 
uygulama 
iki (2) uyg ul ama yap ilmas1 tavsiye 
olunur. 
I ' incis i: $a~ trtm ada n 7-1 0 gUn sonra 
2' incisi: ilk uygulamadan 15 gUn sonra 
Sezon boyunca Uy (3) uygulama 
yapilmas t tavs iye olun ur. 
I ' incisi: Uy (3) gen;:ek yaprak 
doneminde. 
2' incisi: Yumru o lu ~umunun 

ba$1angJctnda 
3' Un cUsU: ikinci uygul amadan 15 -2 1 
gU n sonra 

i <"; iyeklenmeden hasa t 011astna- sonuna 
kadar 15 (onbe~) gU nde bir uygulama 
yapJimast tavs_ixe o l~-- ______ 
$a~ trtmadan bir hafta sonra ba$1a mak 
Uzere hasada kadar her 15-2 I gUnde bir 
uyg ulama yapilmas 1 tavsiye olunur. 

· .. f 

:: ~ , . 

Piyasaya su nacagun1z tirun is:eriginin, et iketi ndeki ve tescil belgesindeki bil g iler ile ayn1 o lacag1nt taahhiit ede r, ? ;. 
Aksinin ispat1 ha linde, 4703 Say d1 kanuna gore, hakku111zda yapdacak ceza i i ~ l em i , pe~ in e n kabul ederi z. 

.~ .. 
··· ' 1 
:~ 'J 

·-~· -~ · 


