
Toprak analizine göre gübre kullanınız.

Gübreleme programı için uzman

ekibimizden bilgi alınız.

Taban gübre (toprakaltı) kullanmayı unutmayınız.

Her sulamada gübre kullanınız.

MERKEZ: 0212 357 02 02

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
Trakya: 0282 263 08 38 Ege: 0232 375 52 65 İç Anadolu: 0312 286 8061
Akdeniz: 0322 429 45 85 Karadeniz: 0362 435 10 14
Gap: 0414 315 75 07 Batı Akdeniz: 0242 316 75 76

Düşük nem miktarı ile diğer damla 
sulama gübreleri ile sorunsuz karışım

Damla sulama ve yapraktan uygulama 
için en uygun azot ve potasyum kaynağı

Suda yüksek erime oranı ile
suda tamamen erime

3 farklı formda kullanım seçeneği 
(Kristal, Pril, Düşük pH)

Yüksek aroma ve lezzet

Kuraklık, tuzluluk ve soğuklara karşı dayanıklılık

Yüksek verim ve kaliteli ürün

Zirai ilaçlarla birlikte yapraktan 
uygulamaya uygunluk

Meyvelerde parlak renk

POTASYUM NİTRAT

TOROS TARIM POTASYUM NİTRAT’ININ SİZE KAZANDIRDIKLARI



* Fidan yaşına göre uzman ekibimizden bilgi alarak gübre kullanınız.
** Dönem gübre miktarı, dönemdeki sulama adedine bölünerek uygulanır.   
*** Öneriler sadece bir örnektir. Toros Tarım uzmanlarına danışarak ve toprak analizine göre gübre kullanınız.

Toros Tarım Potasyum Nitrat Kullanım Rehberi
BİTKİ (TAM VERİM YAŞI)* YAPRAKTAN TOPRAKTAN / DAMLA SULAMA

KİRAZ - VİŞNE 100 litre suda 1 kg eritilerek, meyve tutumundan sonra
10 - 15 gün ara ile iki defa uygulanır.   

Çiçeklenme - Meyve tutumu: 400 gr/da/gün 
Meyve tutumu - Renk dönümü: 600 - 800 gr/da/gün 
Renk dönümü - Hasat dönemi: 400 gr/da/gün

MEYVE AĞAÇLARI 
(ELMA - ARMUT - ŞEFTALİ 
- KAYISI - ERİK)

100 litre suda 1 - 1.5 kg PN eritilerek meyve tutumundan 
sonra ve meyve irileşme döneminde uygulanmalıdır.

Çiçeklenme - Meyve tutumu: 200 - 400 gr/da/gün 
Meyve tutumu - Renk dönümü: 600 - 1000 gr/da/gün 
Renk dönümü - Hasat: 300 - 400 gr/da/gün 
Topraktan klasik sulama ile ilk suda ağaç başına  
0,5 - 1 kg PN verilmelidir.

TURUNÇGİL 100 litre suda 3 kg PN eritilerek meyveler fındık iriliğinde, 
ceviz iriliğinde ve renk dönüm öncesinde uygulanmalıdır.

Damla sulama (Her sulamada)
Çiçeklenme - Meyve tutumu: 300 gr /da/gün 
Meyve tutumu - Meyve irileşmesi: 600 gr/da/gün 
Meyve irilişmesi - Hasat: 400 gr/da/gün  
Topraktan klasik sulama ile ilk suda ağaç başına  
500 - 700 gr PN verilmelidir. 

BAĞ Daneler saçma - koruk döneminde 100 litrede 1 kg, renk dönüşüm 
öncesinde 1,5 kg PN eritilerek 2 kez yapraktan verilmelidir.

Çiçeklenme - Meyve tutumu: 600 gr/da/gün 
Meyve tutumu - Renk dönümü: 300 gr/da/gün

ZEYTİN 100 litre suda 3 kg PN gübresi eritilip çiçek öncesi, meyve 
tutumundan sonra ve meyve irileşme döneminde uygulanmalıdır.

Çiçeklenme - Meyve tutumu: 200 - 400 gr/da/gün 
Meyve tutumu - Renk dönümü: 600 - 1000 gr/da/gün
Renk dönümü - Hasat: 300 - 400 gr/da/gün
Topraktan klasik sulama ile ilk suda ağaç başına
0,5 - 1 kg PN verilmelidir.

MUZ

Mart - Nisan sonu: 6 kg/da/ay   
Mayıs - Temmuz sonu: 10 kg/da/ay 
Ağustos - Ekim sonu: 12 kg/da/ay 
Kasım - Aralık: 6 kg/da/ay   
Aylık gübre miktarı/Aylık su adedi = Günlük gübre miktarı

FINDIK 100 litre suda 1,5 kg meyve tutumunda ve
iki hafta sonra verilmelidir. Nisan - Mayıs ayında 150 gr/Ocak

DOMATES (TARLA - SERA) 100 litre suda 1 - 1 ,5 kg PN eritilerek gelişme döneminde 
 3 - 4 defa uygulanır.

Fide dönemi: 400 - 600 gr/da/gün 
Çiçeklenme - Meyve tutumu: 600 - 800 gr/da/gün 
Meyve tutumu - İlk hasat: 500 - 900 gr/da/gün 
Hasat dönemi: 500 - 1100 gr/da/gün 

HIYAR (SERA) 100 litre suda 1 - 1,5 kg PN eritilerek gelişme döneminde
3 - 4 defa uygulanır.

Fide - 30 gün: 600 gr/da/gün  
31. gün - 90. gün: 1200 gr/da/gün  
91. gün - Hasat: 800 gr/da/gün 

HIYAR (KORNİŞON) 100 litre suda 1 kg PN gelişme döneminde 3 - 4 defa uygulanır.
Fide dönemi: 400 gr/da/gün   
Hasat dönemi: 600 gr/da/gün   
Topraktan klasik sulama ile her sulamada 3 kg/da

KAVUN - KARPUZ
(SERA - TARLA)

100 litre suda 1,5 kg PN eritilip gelişme döneminde
2 defa uygulanır.

Fide dönemi: 300 gr/da/gün   
Meyve tutumu: 500 gr/da/gün   
Meyve tutumu - Renk dönüşümü: 700 gr/da/gün 
Hasat dönemi: 200 gr/da/gün   
Tarlada karık sulama ile, ara çapada 10 kg/da ve meyve 
tutumunda 10 kg/da sulama öncesi verilmelidir. 

KABAK - FASULYE
(SERA - TARLA)

1. ay: 500 gr/da/gün   
2. ay: 1000 gr/da/gün   
3. ay: 1200 gr/da/gün   
Hasat sonu: 700 gr/da/gün   
Tarlada karık sulama ile, ara çapada 10 kg/da ve ilk 
sulamada 10 kg/da verilmelidir. 

BİBER - PATLICAN
(SERA - TARLA)

100 litre suda 1 kg PN eritilip gelişme dönemine iki hafta kala 
arayla 2 - 3 defa uygulanmalıdır.

Fide dönemi: 200 - 300 gr/da/gün  
Çiçek - Meyve tutumu: 300 - 400 gr/da/gün 
Meyve tutumu - Hasat: 400 - 700 gr/da/gün

MISIR (DANE - SİLAJ) 100 litre suda 1 - 1,5 kg eritilerek 20 - 40. günlerde
uygulanır.

Çıkıştan sonra 20. - 40. günlerde 4 kg/da 40. - 70. günlerde
6 kg/da sulama adedine bölünerek uygulanır.
Klasik sulamada ilk su öncesi 8 - 10 kg/da verilir.

PATATES 100 litre suda 1,5 kg PN eritilip, çiçek başlangıcı, çiçek sonu 
ve yumru döneminde uygulanmalıdır.

Ara çapada 10 kg/da ve ilk suda 15 kg/da verilmelidir. 
Yağmurlama sulama: Her sulamada 4 kg/da verilmelidir.

PAMUK Çiçeklenme başlangıcı ile ilk koza döneminde 2 hafta ara ile 
100 litre suda 3 - 4 kg PN eritilerek uygulama yapılır.

MERCİMEK - NOHUT 100 litre suda 1,5 kg PN eritilip çıkıştan 1 ay sonra ve
15 gün sonra tekrar uygulanmalıdır.

ÇİLEK Fide döneminde 100 litre suda 1 kg, 10 gün ara ile
iki defa uygulanır.

Fide dönemi: 1 kg/da/hafta  
4 - 8. hafta: 2 kg/da/hafta  
9. hafta - Hasat sonu: 3 kg/da/hafta

KESME ÇİÇEK
Fide - Çiçeklenme dönemi: 600 gr/da/gün  
Çiçeklenme - İlk hasat: 1000 gr/da/gün  
Hasat dönemi: 1200 gr/da/gün

SAKSI ÇİÇEKÇİLİĞİ 1 m3 harç materyaline 1,5 kg PN karıştırılmalıdır.

ÇİM ALANLARI Nisan - Haziran - Eylül aylarında 100 m2’ye 
2 kg verilmeli ve sulama yapılmalıdır.

MEYVE FİDANLARI 1 - 2 yaşlarında: 150 gr/fidan   
3 - 4 yaşlarında: 400 gr/fidan ile sulamada verilmelidir.


