
Bitkinin soğuğa karşı direncini artırır. 

Sebze, meyve ve çiçeklerin raf ömrünü uzatır. 

Çiçek burnu çürüklüğü, acı benek gibi  

fizyolojik bozuklukları engeller.   

Meyvedeki büzüşme ve çatlamaları engeller. 

Damla sulama sistemine ve yapraktan 

uygulamaya uygundur.    

Topraksız ortam için en uygun kalsiyum ve 

azot kaynağıdır.    

İçeriğindeki tamamen alınabilir formdaki 

çinko nedeniyle, çiçeklenme ve sağlıklı meyve 

tutumunda olumlu etki sağlar.   

Klor, sodyum ve ağır metaller içermez.

SUDA 
TAMAMEN 
ÇÖZÜNÜR

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



•  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. 

Broşür içerisindeki tüm bilgi, değer ve resimlerde, doğru fikir vermesi için 
Toros Tarım tarafından azami titizlik gösterilmiş olmakla beraber, tüm bilgi ve 
değerler genel uygulamayı gösterir niteliği taşımaktadır. Yerel ve kişisel üretim 
şartları farklı uygulamalar yapılması gerekliliği taşıyabilir. Bu bağlamda verilen 
genel uygulamaların farklı sonuçlar vermesi durumunda doğabilecek kayıp ve 
zararlardan Toros Tarım sorumlu tutulamaz. En doğru uygulama için yerel 
Toros Tarım bayisine veya zirai danışmanınıza başvurunuz.

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

Domates 
(Tarla - Sera)

Meyve tutumundan hasada kadar 4 - 5 defa 100 
litre suda 1 kg eritilerek uygulanır.

Fide - Çiçeklenme dönemi: 200 gr/da/gün
Çiçek - Meyve tutumu: 300 gr/da/gün
Meyve tutumu - Hasat: 1 kg/da/hafta
Açıkta yetiştiricilikte: Ara çapada 10 kg/da

Tarla Sebzeleri 100 litre suda 1 kg eritilerek gelişme döneminde 
2 - 3 defa 10 - 15 gün ara ile uygulanır.

Açıkta yetiştiricilikte: Ara çapada 10 kg/da

Kavun ve Karpuz
Çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve 
irileşmesinde 100 litre suda 1 kg eritilerek, 
yapraktan 3 defa uygulanır.

Açıkta yetiştiricilikte, ara çapada veya ilk sulamada
10 kg dekara verilebilir.

Patates Ara çapalamada 15 kg/da ve ilk su ile 10 kg/da
verilmelidir.

Elma

Meyve tutumunda ve meyveler ceviz iriliğindeyken 
100 litre suda 0,5 kg, meyve irileşmesi ve renk
dönüm öncesi 100 litre suda 1 kg eritilerek 
uygulama yapılır.

Meyve tutumu: 300 gr/da/gün
Meyve irileşmesi: 1,5 kg/da/hafta
Topraktan uygulamada ilk üst gübreleme ile
birlikte sulama tavası içinde 25 kg/da verilmelidir.

Hıyar (Sera) Çiçeklenme - Hasat döneminde 2 - 3 defa 100 litre 
suda 1 kg eritilerek uygulama yapılır.

Fide - Çiçeklenme: 200 gr/da/gün
Meyve tutumu - Hasat: 1 kg/da/hafta
Topraktan ilk sulamada: 15 kg/da

Çilek
100 litre suda 750 gr eritilerek fide dönemi ve 
meyve tutum döneminde uygulanmalıdır.

Haftada 1 damla sulama ile 1,5 - 2 kg
Kalsiyum Nitrat verilmelidir.

Fındık İlk üst gübre ile birlikte 15 kg/da verilmelidir.

Çeltik
Yabancı ot ilaçlamasından sonra ilk üst gübre
ile 10 kg/da verilmelidir.

Biber (Yağlık)
100 litre suda 1 kg eritilerek çiçeklenme, meyve 
tutumu ve meyve irileşmesi olmak üzere 3 kez 
uygulanmalıdır.

Fide döneminde: 200 gr/da/gün
Çiçeklenme - Meyve tutumu: 400 gr/da/gün
Meyve tutumu - Hasat: 1,5 kg/da/hafta
Ara çapada 10 kg/da ve ilk suda 10 kg/da verilmelidir.

Hıyar (Kornişon)
2 hafta ara ile 2 - 3 defa uygulanır.

Fide dönemi - Hasat başlangıcı: 2 kg/da/hafta
Hasat dönemi: 1,5 kg/da/hafta
Ara çapalamada 5 kg/da - İlk suda 5 kg/da ve
3. sulamada 5 kg/da verilmelidir.

Marul - Lahana - 
Havuç - Kereviz - 
Enginar 

Fide döneminde 100 lt suda 0,5 kg, 
gelişme döneminde 100 lt suda 1 kg eritilerek 
uygulama yapılır.   

Ara çapalamada veya ilk sulamada 10 kg/da
verilmelidir.

100 litre suda 1 kg eritilerek gelişme döneminde 

KULLANIM REHBERİ

15-0-0+27 CaO+0,2 Zn Kalsiyum Nitrat + ÇİNKO
SÜPER KALSİYUM NİTRAT


