
İçeriğindeki yüksek Mg sayesinde

yaprakların yeşil kalmasını sağlar.

İçeriğindeki kükürt sayesinde

meyvelerin olgunlaşmasını ve 

kaliteli renk yapmasını sağlar. 

Vitaminli ve yüksek aromalı meyve

oluşmasını sağlar.  

Ürünün nakliyeye ve depolamaya

dayanıklığını artırır.  

Hastalıklara karşı direnç sağlar. 

Damla sulama sistemine ve yapraktan

uygulamaya uygundur.

SUDA 
TAMAMEN 
ÇÖZÜNÜR

Toros Gübre ile 
toprağa verim, 
çiftçiye ürün, 
ülkeye bereket.



Turunçgil
Meyve tutumundan renk dönümüne kadar
2 - 3 kez 15 - 20 gün ara ile 100 litre suda
600 gr. eritilerek uygulanır.

Topraktan göz kabarmasından 2 - 3 hafta önce ağaç 
yaşına göre 299 - 500 gr. damla sulama sistemi ile meyve 
tutumundan renk dönümüne kadar ağaç yaşına göre her 
sulamada 100 - 200 gr. uygulanır.

Sebzeler
Fide dikiminden sonra sezon boyunca 2 - 3 kez
200 - 300 gr/100 lt olarak uygulanır.

Fide dikiminden itibaren sezon boyunca 2 - 3 kez 
2 - 3 kg/da/uygulama olarak uygulanabilir.

Bağ
Salkımda boncuklanma ile renk dönüm öncesi 
arasında 100 litre suda 500 gr.

Birinci üst gübreleme ile birlikte dekara 5 - 10 kg toprağa 
karıştırılır.

Tarla Sebzeleri ve
Kavun - Karpuz

Fide döneminde, meyve tutumunda, renk 
dönüm öncesi 100 litre suda 500 gr.
eritilerek uygulanır. 

Ara çapalamada veya birinci sulamada dekara 8 - 10 kg
damla sulama ile her sulamada 500 gr/da uygulanabilir.

Muz
Damla sulama ile dekara 10 - 15 kg sulama adedine
bölünerek uygulanır.

Kiraz - Erik - Şeftali
Meyve tutumundan renk dönümüne kadar
ilaçlama ile birlikte 100 litre suda 500 gr. 
eritilerek uygulanır. 

Üst gübreleme ile birlikte veya ilk sulamada dekara 
5 - 6 kg uygulanabilir.

Fındık Sonbaharda veya ilkbaharda ocak başına 100 gr. kullanılır.

Patates
Çiçeklenme öncesi 100 litre suda 500 gr.
eritilerek uygulanır.  

Ara çapada ve ilk sulamada 5’er kg/da veya yağmurlama 
sulama ile her sulamada 0.5 - 0.8 kg/da uygulanabilir.

Çilek
Fide dikim - Çiçeklenme öncesi 100 litre suda 
300 gr. eritilerek uygulanır. 

Fide döneminde damla sulama ile 3 kg/da, 
Meyve tutumu - Hasat öncesi 5 kg/da sulama adedine
bölünerek uygulanır.

Kesme Çiçek
Saksı Çiçek

Fide Dikim - Tomurcuklanma 2 kg/da
Tomurcuklanma - Çiçeklenme 5 kg/da
Hasat dönemi 3 kg/da

%15 MgO+%28 SO3

MAGNEZYUM SÜLFAT

• Damla sulama ile önerilen miktarlar, sulama adedine 
 bölünerek uygulanmalıdır. Kalsiyumlu gübrelerle karıştırılmamalıdır.
• Broşür içindeki tüm bilgiler doğru ve dengeli gübre kullanımı için sadece  
 genel öneri niteliğindedir, uygulamaların farklı sonuçlar vermesi durumunda  
 doğabilecek kayıp ve zararlardan Toros Tarım sorumlu tutulamaz. 
 İklim şartlarına ve tarım tekniklerine göre farklı uygulamalar yapılabilir.
• Doğru gübreleme programı için toprak analizi yaptırınız ve Toros Tarım   
 bayinize başvurarak uzman ziraat mühendislerinden bilgi alınız.

Dikkat: Magnezyum noksanlığı ilk çıkan yașlı yapraklarda 
damar aralarında renk açılması ile kendini gösterir.

Bitki Yapraktan (İlaçlama ile uygulanabilir.) Topraktan / Damla Sulama

KULLANIM REHBERİ


