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ANONiM Sinrrri

Mikroorganizma lgeren Gubreler

ECOSET

Firmanrn

Ticari Unvanr

Lisans Tu ru ( U retici veya U retici(ithalatgr )) Uretici

Lisans No

MIKROBIYAL URUNLER

Tip lsmi

Marka veya Ticari Adr(varsa)

Firmanrn Ticari Unvanr veya Krsa Adr

Tip ismi Mikroorganizma lqeren Gubreler

t07 kob/mt

0, 1 -0,25-0,5-1 -2,5-5 t_t

Di$er igaretler Qocuklardan Uzak Tutunuz, Di$er Guvenlik
Tedbirleri

Verilig Nedeni Sure Dolumu Nedeni lle Yenileme

Ambalaj Uzerindeki igaretlemeler

BiOGLOBAL ZiRAi BiYoLoJiK
SISTEMLER TARIMSAL DANI$MANLIK
GIDA TARIM SANAYI VE TICARET
ANONiM Sinrrri

Uretildigi Ulke (Turkiye Veya lthalat)

Beyan edilen 6zellikler

Toplam Canlr Organizma Sayrsr

Canl r Orga nizma lsimleri Azotobacter chroococcum, Azotobacter
vinelandii

Urunun garanti edilen net agrrlrklan veya
hacimleri

Bu belge'1 110912018 tarihinden itibaren 5 yrl igin gegerlidir.

Bu belge, Tarrmda Kullanrlan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklr Gubrelere Dair
Yonetmelik kapsdrnrnda duzenlenmigtir' 

Tarih: lrog,.,alg

'-1 a'u'-J t'1
' Ali Metin KAYCIOGLU

Genel Mudur a.
Daire Bagkanr



ECOSET
GARANT|EDiLEN igrnir

Toplam Canh Organizma
(Azotaba cte r ch roacaccu m, Azotobacte r vine la nci ii )

UnericiriRue: KAN BlosYs Pw. LTD.

HiNDISTAN

irrtRutcr riRrvra: BioGLoBAL ziRAi Biy sis. TAR. DAN. GIDA TAR. sAN. vE Tic. A.$.

Bahgelievler Mah. Konyaaltr Cad. No: 54113 Muratpaga / ANTALYA

lel:O24224347 4A

Ur0niin Kullanrm Amacr:
r Yapraktan ve kokten uygulanrr. Havanrn serbest azotunu kullanarak ekonomik bir gribrelemeye imkan saflar.

Kullanllan Organizmanrn yagam siiresi ve iiriiniin maksimum kullanlm s0resi: ,!
t Azotobacterin kurak topraklarda popi.ilasyonunun <1d cfu/g'n korudugu bilinmektedir. Durafan formda

(kist) kurutulmug toprakta yakla5rk 10 yrl hayatta kalabilmekte iken bitki hircrelerinde 1 yrldan daha az bir stire
hayatta ka labilmektedir.

t A. chroococcum ve A. vinelandii 6.0 - 9.5 pH derecesinde biiytime ve nitrojen sabitleme ozellikleri
gostermektedir, antak kurak bolge topraklarrnrn briytik bir krsmrnda optimal aralrk 6.0 ila 8.5'drr. Bu iki
Azotabacter ttirii 14 - 37"C srcakftfr arasrnda br.iytirken, bunlara ait briyrjmenin optimal slcaklrfir 28 ila 32"Cdir.

r Nem igeri$i, Azotobactein toprak igerisinde hayatta kalmasrndan srnrrlandlrrcr bir etmendir. Kumlu
topraklar, drizgrin dokuya sahip topraklara oranla daha az Azotobocter igermektedir. Azotobocter, ya$murla
beslenen topraklara oranla sulanmrg topraklarda nitrojeni aktif bir 5ekilde sabitlemektedir

Mikroorganizma ttirtine giire iiriiniin insan ve gevre saf,hil agrsrndan uygun toprak gartlan ve kullanma kogullan:
Kullanrm srrasrnda klor igerikli su kullanmayrnrz. Bu iirOnle temas etmekten kagrnrn. Olugmasr halinde, toz ve

bu$ulardan kagtntn. Kullanrcrlar, rirtinrl kullandrktan sonra yemek yemeden, igecek igmeden, sakrz gifnemeden,
t0tiin tirrlnlerini kullanmadan veya tuvalete girmeden once ellerini yrkamahdrr. Qocuklarrn ulagamayaca$r
yerlerde saklayrn ve grdalardan uzak tutun.

UYGULAMA DOZAJI VE KULLANIMI
r Genel olarak trim bitki gruplarrnda vegetatif geligme, gigeklenme ve ilk meyve tutumu donemlerinde

100mU1001t. su dozajrnda yapraktan uygulanmahdrr. Daha etkili sonug igin agaftdaki hususlara dikkat

edilmelidir:

. iyonik olmayan yaytct yapt$ttncllar ile birlikte kullanrlmalrdrr.

o Organik madde, mikro ve makro element igeren yaprak gtibreleri, ile kombine edilirse kullantlan ttlm
yaprak gtibrelerinin etkinlifini arttrrrr.

o YUksek bakrr igerikli gtibre ve ilaglar harig tiim (insektisitler ve fungusitler dahilf kimyasallar ile kart5abilir,

ancak karr5rm ydprlmadan 6nce firmamrza veya bayinize danr5rnrz.

. Uygulamadan once ambalaj agrlmadan iyice galkalanmah ve agrlan ambalaj bir defada kullanrlmahdrr.

r Hazrrlanan kangrm Eok iyi kangtrnlmah ve hemen uygulanmalldrr.

Fidan Uygqlamalan: 12 litrelik dikim karrgrmrnrn igerisine 100cc dozunda uygulama yaprlarak 500 fidan
muamele edilebilmektedir.

Sebze Uygulamalarr:.Dikim oncesi daldrrma ve ya damla sulama sistemi iie birlikte !5}cc/ da dozunda
uygulanrr.

Meyve Apaglarrnda Uygulama: Damla sulama sistemi ile 150-200 cc / da dozunda uygulantr.

Toprak ve / vey,p yaprak analizi yapttnlarak giibre kullanllmasr tavsiye edilir.
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Tescil No:5967
Lisans No: 125
AErrlrk'

Hacim:

gore hakktmrzda yaprlacak cezai i$lemi pe5inen kabul ederiz.

Uretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:
Parti No:

DEPOLAMA
Depolama Srcakhfr (Toprakta ve Rafta ): + 2- + 40 o C olmahdrr.
Uretim ve Son Kullanma Tarihi: ..........

25 - 30 'C veva alttnda saklandrfrnda iiretim tarihinden itibaren 2 yrl raf 6mrr]ne sahiptir.

^ Piyasaya s.unaca$rmrz etiket ile aynr glaca$rnr taahhrit eder, Aksinin ispatr halinde 4703 sayrh kanuna
Sist.
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UYGULAMA DOZAJLARI

UnUn Ergioi
UYGULAMA DONEMI UYGULAMA

sAylst
UYGUTAMA DOZAJI

l.UYGUTAMA 2.UYGUTAMA 3.UYGULAMA

Domates
Fide dikiminden 10 g0n
sonra

lirinci uygulamadan 20-

15 grin sonra

ihtiyag duyulursa
ikinci uygulamadan
20-25 srin sonra

3 100cc/100lt su

Biber
Fide dikiminden L0 glin
sonra

!irinci uygulamadan 20-

15 gtin sonra

ihtiyag duyulursa
ikinci uygulamadan
20-25 etin sonra

3 100cc/100lt su

Salatahk
Fide dikiminden 10 g0n
sonra

!irinci uygulamadan 20-

15 gOn sonra

ihtiyag duyulursa
ikinci uygulamadan
20-25 siin sonra

3 1O0cc/1001t su

Pathcan
Fide dikiminden 10 giln
sonra

iirinci uygulamadan 20=

15 giin sonra

ihtiyaq duyulursa
ikinci uygulamadan
20-25 e0n sonra

,8 100cc/100|t su

Baklagiller Qigeklenme donemi
baslangronda

Birinci uygulamadan
20 e0n sonra

L 50cc / da

Bu!daygiller
Kardeglenme

dcineminde
Bayrak yaprak
d6neminde

2 50cc / da

Narenciye %80 gigeklenmede
4eyveler ceviz

riiy0kl0!iindeyken
2 100cc/100It su

Patates
6-8 Yaprak

d<inemindevken
Birinci uygulamadan
20 gi.in sonra

2 50cc / da

Pamuk
Taraklanma
baslansrcrnda

Koza donemi
baslanercrnda

2 50cc / da

Pancar
Bitki dcirt yaprak
dtinemindevken

Bitki yumruya
cairsmava basladrErnda

2 50cc / da

Sogan
Bitki boyu 10-
L5 cm iken

Bitki yumruya

ca hsma'va basladr&rnda
2 50cc / da

Mrsrr
Bitki boyu 10-
25 cm iken

Brrinei uygulamadan
20 etin sonra

2 50cc / da

Yer FrstrIr
gigeklenme

baglangrcrnda
Birinci uygulamadan
20 eiin sonra

2 50cc I da

ZeWin Qigeklenme cincesi
vleyve tutumundan

;onra

Renklenme
doneminden once

3 100cc/1001t su

BaE
Siirg0nler 15-20 cm
iken

Salkrm uzatma
doneminde

ihtiyag duyulursa
daneler sagma
iriliEinde iken

3 100cc/100it su

Kiraz Qigeklenmede MeWe tutumunda 2 100cc/1001t su

Elma %80-100 gigeklenmede
Meyve tutumundan
sonra

ihtiyag duyulursa
ikinci uygulamadan
20-25 srln sonra

3 l"00cc/1001t su

Karpuz

Kavun

Qigeklenme doneminde
rr-.-.^:,:l^--^tvrcyvc I rtr)il tc

doneminde
2 100cc/100It su

Qilek
Qigeklenme ve mewe tutumu srrasrnda uygulama ijnerilmektedir. ihtiyaca baflr olarak her
20-25 eOnde bir uvsulama tekrarlanabilir.

100cc/1Oolt su

Marul Maydanoz
Marul vb. i.irtinlerde ilk uygulama, dikimden hemen sonra yaprhr ve her 20 gtinde bir
tekrar edilebilir. Maydanoz gibi tirtinlerde her bigim sonrasr tek uygulama geklinde devam
edilir.

L00cc/100|t su
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