
EC FERTILIZER 

AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ 

KORFOILAR VERDE 

    GARANTİ EDİLEN İÇERİK            : W/W 

            Toplam Azot(N)                                                : % 25 

      Nitrat Azotu (N-NO3)                        : % 4 

      Üre Azotu (N-NH2)                                      : % 21 

          
                            

BİTKİ UYGULAMA ZAMANI 
YAPRAKTAN 

gram/dekar (100 
litre su ile) 

DAMLA SULAMADAN 
kg/dekar (1 ton su ile) 

Domates-Biber 
Patlıcan-Hıyar 

Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi 
boyunca 

250-300 3-4 

Karpuz-Kavun-Kabak 
Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi 

boyunca 
250-300 3-4 

Çilek Gelişme dönemi boyunca 250-300 3-4 

Bağ-Kivi 
1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: 

Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: İkinci 
uygulamadan 10-15 gün sonra 

250-300 3-4 

Muz Gelişme dönemi boyunca 250-300 3-4 

Narenciye 
1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: 

Meyve tutumundan sonra 3. ve 4. uygulama: 
Meyveler olgunlaşıncaya kadar 

250-300 3-4 

Kiraz-Vişne-Şeftali 
Kayısı-Erik 

Erken gelişme döneminde 250-300 3-4 

Elma-Armut-Ayva Erken gelişme döneminde 250-300 3-4 

Zeytin Erken gelişme döneminde 250-300 3-4 

Mısır-Ayçiçeği 
Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden 

itibaren 
300-350 3-4 

Patates-Ş.Pancarı 
Havuç 

Çıkıştan itibaren 250-300 3-4 

Buğday-Arpa-Çeltik Kardeşlenme başlangıcından itibaren 350-400 - 

Pamuk 
Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden 

itibaren 
300-350 3-4 

Fasulye-Nohut 
Mercimek 

Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden 
itibaren 

300-350 3-4 

Fındık-Ceviz- Antep 
Fıstığı 

Erken gelişme döneminde 250-300 3-4 

Yaprağı yenen 
sebzeler (Marul, 

Kıvırcık, Lahana vb.) 
Gelişme dönemi boyunca 250-300 3-4 

Soğan-Sarımsak Gelişme dönemi boyunca 250-300 3-4 

Yeşil alanlar- Süs 
Bitkileri 

Gelişme dönemi boyunca 300-400 3-4 

- 
Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, 

damla sulama dozları ise haftalık olarak 
uygulanır. 

- - 

 



NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile damlama sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan 
gübrelemede gübrenin etkinliğini arttırmak için “yayıcı-yapıştırıcı” ürünlerin kullanılması tavsiye edilir. 

HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanılacak miktar, iklim, toprak ve ürün cinsi, sıcaklık, verim 

durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişebilir. En iyi konsantrasyon ve uygulama oranını 

belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. Uygulama aletine bir miktar su konur, önerilen dozda gübre 

ilave edildikten sonra depo yeterli miktarda suya tamamlanır, karıştırılır ve uygulanır. Yapraktan, damla 

sulamadan ve topraktan, her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir.  

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kuvvetli alkali (bordo bulamacı) ve asidik ilaçlarla karışmaz. Zirai 

mücadele ilaçlan ve diğer gübreler ile karıştırılmadan önce kavanoz testi yapılmalıdır.  

 

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 (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının 

sorumluluğundadır.  

 

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ :  

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. 

 

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 ila +  400C derece arasında olmalıdır. 

 

UYARILAR: 

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz  

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

*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.  

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

*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. 

 

 

LİSANS NO   : 0791       

TESCİL NO   :  

PARTİ/SERİ NO  :     

ÜRETİM TARİHİ  :        

SON KULLANMA TARİHİ  : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır      

NET AĞIRLIK   : 1,3–2,6–3,9–4,8–5,2-6,5-13-19,5-26 kg 

  1-2-3-4-5-10-15-20 lt       

  

 

ÜRETİCİ FİRMA 

KORUMA KLOR ALKALİ SAN.ve TİC. A.Ş.  

Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No:43  Derince  41900  KOCAELİ /TURKEY  

Tel  :  + 90 (262) 239 22 70   Fax:  + 90 (262) 229 33 24 

   

TAAHHÜT  

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. 

 


