
Yapısındaki Azot (N), Fosfor (P
2
O

5
) ve Kükürdün (SO

3
) tamamı bitkiler tarafından 

kolay alınabilir formdadır. Ülkemiz topraklarında çok eksikliği görülen çinko 
elementini de içermektedir. Tüm tarla bitkilerinde, meyve sebzelerde yüksek verim 
ve kaliteli ürün TOROS TARIM’ ın yeni kükürtlü ve çinkolu 20.20.0 + 30 SO

3
 + Zn süper 

kompoze gübresi ile alınır.
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Yüksek verim ve kaliteli ürün
Proteini ve gluteni yüksek buğday
Vitamince zengin meyve - sebze
Aroması yüksek meyve - sebze
Nakliye ve depolamada dayanıklılık
Meyve ve sebzelerde parlak ve güzel renk
% Yağ miktarı yüksek ürünler
Soğuklara ve kuraklığa dayanıklılık
Hastalık ve zararlılara dayanıklılık



Bitki besini olarak kükürt, Azot, Fosfor ve Potasyum gibi ana besin maddesidir. İnsan ve hayvanların 
beslenmesinde önemli rolü olan proteini meydana getiren amino asitlerin yapısında kükürt bulunur. 
Azotlu gübre ile birlikte dengeli kullanımda tüm bitkilerde verim artışının yanında daha kaliteli ürün elde 
edilir. Örnek olarak buğdayda protein artışı ve danedeki gluten miktarının yüksekliği toprağa verilen 
azotun yanında bitkinin alabileceği formda (sülfat) kükürt vermekle olur. Benzer durum yağ bitkilerinde 
(Ayçiçeği, Kanola, Soya, Yer Fıstığı, Zeytin) % yağ artışı, soğan-sarımsak gibi bitkilerde aromatik madde 
artışı, sebze ve meyvelerde renk oluşumu ve vitamin içeriği yüksekliği kükürtlü gübre ile artmaktadır. 
Tüm ürünlerin soğuk, sıcak, kuraklık, hastalık ve zararlılara dayanıklılığı kükürtlü gübre kullanmakla 
artmaktadır. Ülkemizde en çok kullanılan 20.20.0 taban gübresini Türkiye’ de ilk kez çinkolu üreten 
TOROS TARIM, bu kez 20.20.0 gübresinde çinkonun yanında kükürdü de ilave ederek etkisini arttırmış 
ve çok etkili süper kompoze 20.20.0 + 30 SO

3
 + Zn gübresini ülkemiz tarımının kullanımına sunmuştur. 

TOROS TARIM, doğru ve dengeli gübre kullanımı için daima yanınızdadır. En doğru gübre kullanımı toprak 
analizine göre yapılan gübrelemedir. TOROS TARIM bayileri ile temas kurarak TOROS TARIM’ın uzman 
ziraat mühendislerinden bilgi alınız.
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