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KİM YEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

639 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı B akanlar K urulu K ararı ve bu k a ra ra istinaden
yayım lanan Kimyevi G übre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun
başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunm uştur.

Firmanın
Adı

EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. AŞ.

Bakanlık Lisans T ürü
Bakanlık Lisans No

ÜRETİCİ
293

Kimyevi Gübrenin
Tip İsmi

Bor(B),Demir(Fe-Sülfat), M angan(Mn-Sülfat), Molibden(Mo) ve
Çinko(Zn-Sülfat) Sıvı Mikro Bitki Besin M addeleri Karışımı

Düzenlenirken asas alman k riter
Verilen Bakanlık Tescil No
M arka veya Ticari Adı (varsa)

EC FERTILIZER
4673
EFOCOL-COMBİ

Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler
Firm anın ticari ünvanı veya kısa adı

EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. M AD. SAN. VE TİC. AŞ.

G übre Tip İsmi

Bor(B),Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn-SüIfat), Molibden(Mo) ve
Çinko(Zn-Sülfat) Sıvı Mikro Bitki Besin M addeleri Karışımı

İz elem entler kütlece %

Suda Çözünür;
B:0.2, Fe:2, Mn:0.5, Mo:0.02, Zn:2

İz elem entlerin şelatlama maddesinin
adı ve m iktarı %
Üretildiği Ülke

TÜRKİYE

Net ağırlık

0.59-1.18-2.36-3.54-4.72-5.9-6.49-8.26-11.8-17.7-23.6-29.5 Kg
0.5-1-2-3-4-5-5.5-7-10-15-20-25 Lt

Depolama sıcaklığı

+2/+35°C

Veriliş Nedeni

Yenileme

Diğer İşaretler

EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz
ibaresi,uyarılar,parti no, uygulama şekli,dozu ve zamanı, son
kul.tar.ürt.tar.firma adresi

f

Genel Müdür a.
Daire Bşk.

EC FERTILIZER
Bor (B) Demir (Fe-Sulfat), Mangan (Mn-Sulfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sulfat)
Sıvı M ikro Bitki Besin M addeleri K arışım ı

EFOCOL COMBİ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
% (W /W ]
Suda Çözünür Bor (B)
0,2
Suda Çözünür D em ir (Fe)
2
Suda Çözünür M angan (Mn)
Suda Çözünür M olibden (Mo)
^,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)
2
ASLA UYGUN DOZ ORANINI AŞM AYIN
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.

iTin
ÜRETİCİ FİRMA
EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi, 2. Kısım, 23. Cadde, No. 11. ANTALYA
Tel: 0242 2580157-59, Fax : 0242 258 0139
İn f o @ e k o lo iik ta rim .c o m .tr - w w w .e k o lo iik ta rim .c o m .tr

FTRMA BEYANI
. . .
. ,
.
İmalatçı firma, tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, hata ı
kullanım ve karışım lardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firm a g a ra n tis i _ dışındadır. Hata ı
kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (Toksıtıte, Kalıntılar, etkili
olmayış vb.) sorumluluğundadır.

DEPOLAMA KOŞULLARI
.
.. ..
Orijinal ambalajında, normal şartlar altında (Serin ve kuru yerde) m uhafaza edmız. Urunu direk güneş
ışığına maruz bırakmayınız. Norm al şartlarda, 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özellik ermı
muhafaza eder. Depolam a sıcaklığı +2 °C ile + 35 °C arasında olmalıdır.
UYARILAR
- M ümkün olduğunca akşam üzeri güneş battığında serin havada uygulayınız.
- Göz, yüz ve cilt ile tem as ettirmeyiniz. Teması halinde, hem en bol su ile yıkayınız.
- Güneş ışığı altında tutmayınız.
- Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- Ani sıcaklık değişimlerine karşı ürünü koruyunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşm ayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp
imha ediniz.
İmal tarihi:
Ürün parti no:
Yoğunluk: 1.18
N et Hacim: 1 İt (1 .1 8 kg)

Son kullanma tarihi:
Tescil no: 4673

Lisans no: 293

M

Gıda

Firma'TemsıU-^'
i

Zamaını Ve
ÜRÜN ÇEŞİDİ

Sebzeler; Domates, H ıyar, Biber, Patlıcan,
Kabak, Fasulye, Bezelye, M arul__________ _
Elma, Kiraz, V işne, Badem , A rm ut,
Z eytin,N ar______ ____________ ____________
Bağ
N arenciye (Portakal, M andarin, Lim on)
Kayısı, Şeftali________________________
Pamuk
Kimyon, Anason, N ohut, Burçak______
H ububat (Bufeday, A rpa, Ç eltik, Y ulaf)
Seker pancarı. H av u ç_________________
Patates
Kavun, Karpuz
A yçiçeği
Fındık
Çilek, Ahududu
M uz
Mısır
Tütün
Süs Bitkileri
Soğan
Y er fıstığı, Soya
M ercim ek ____

U Y G U L A M A ZAMANI

D ikim den 3 hafta sonra, 2-3 hafta arayla, hasat
boyunca
Ç içekten 3 hafta sonra, 2 uygulam a
nce ve iri koruk dönem lerinde
Ç içek öncesi, çiçek sonrası ve 15 gün arayla
Ç içek sonrası 15 gün arayla
T arak öncesi ve 15 gün arayla
Çiçek öncesi, çiçek sonrası 15 gün ara^\a_
K ardeşlenm e dönem i ve 15 gün sonra
Çapadan 15 gün ara ile 3 defa
Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile 3
defa
Kol atım ından sonra 15 gün ara ile hasat_boyjJ
Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile
hasat boyu
Çiçek öncesi, bıyık arka ve iç bağlam a dönem i
Ç içek öncesi, çiçek sonrası 15 gün arayla__
O luşum öncesi ve sonrası
Bitki 30-40 cm boya erişince ve tepe püskülü
çıkardığında
1-2 çapadan ve ilk kırım dan sonra
Y apraklanm a dönem i ve sonrası
U ik im d en 30 gün so n ra __________
T om urcuk dönem inde
G elişim dönem i boyunca

UYGULAMA DOZU
Yapraktan
(100 İt suya/da)

150-200 cc
200-250 cc
150-200 cc
200-250 cc
200-250 cc
150-200 cc
150-200 cc
150-200 cc
150-200 cc
150 -200 cc
150-200 cc
200-220 cc
200-250
150-200
200-250
150-200

cc
cc
cc
cc

150-200 cc
150-200 cc
150-200 cc
150-200 cc
150-200 cc

P iyasaya s „ „ , c , 8 ,n ,,z Urün Özerimdeki e .lk e , b ilg isin in » y n .s, o l , c , 6 ,n, » a h h ü , e d e ,, A k sin in tesp i.i h alin d e. 4 7 0 3 S a y ,i, k a n u n , g»re,
h akkım ızda yap ılacak ceza i işlem leri, p eşin en kabul ederiz.

