
Meyve ağırlığını arttırır.  

Azotu en yüksek gübredir.  

Üre gübresinin azotu organik   

formdadır.(CO(NH2)2)  

Bitkilerde hızlı gelişme sağlayarak  

yüksek verim elde edilir.  

Etkisi kısa sürede görülür.  

Yapraktan uygulamada bitkilere   

toksik etki yapmaz.  

Azotu yapraktan alınan en hızlı gübredir.  

SUDA 
TAMAMEN 
ÇÖZÜNÜR

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



• Yapraktan uygulamada Üre'den başka 
 bir gübrede uygulanacaksa, tavsiye edilen doz azaltılmalıdır.
• Damla sulamada tavsiye edilen miktar bir sulama günü içindir. 
• 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.          

KULLANIM REHBERİ

DÜŞÜK BİÜRELİ ÜRE %46 N

Kesme Çiçek
Fide dikim - Tomurcuklanma: 200 gr/da/gün
Tomurcuk - Çiçek açma: 200 gr/da/gün
Çiçek açması - Hasat: 200 gr/da/gün

Narenciye
100 litre suda 3 - 4 kg eritilerek meyvelere fındık 
iriliğinde ve ceviz iriliğinde uygulanır.

Çiçek - Meyve tutumu: 300 gr/da/gün
Meyve tutumu - Meyve irileşmesi: 500 gr/da/gün
Meyve irileşmesi - Renk değişimi: 200 gr/da/gün

Bağ
100 litre suda 2 - 2,5 kg eritilerek koruk dönemi  |
ve renk dönüm dönemi uygulanmalıdır.

Çiçeklenme - Meyve tutumu: 300 gr/da/gün
Meyve tutumu - Koruk iriliği: 400 gr/da/gün
Koruk - Renk dönümü: 200 gr/da/gün

Pamuk
100 litre suda 2 kg eritilerek taraklanma ve 
çiçeklenme döneminde uygulanır.

Fide dikim - Çiçeklenme: 200 gr/da/gün
Çiçeklenme - Meyve tutumu: 600 gr/da/gün
Meyve tutumu - Renk dönümü: 300 gr/da/gün

Domates
100 litre suda 2 kg eritilerek çiçeklenme öncesi, 
meyve tutumu ve meyve irileşmesinde uygulanır.

Fide dikim - Çiçeklenme: 200 gr/da/gün
Çiçeklenme - Meyve tutumu: 600 gr/da/gün
Meyve tutumu - Renk dönümü: 300 gr/da/gün

Salatalık
100 litre suda 2 kg eritilerek çiçeklenme 
öncesi, meyce tutumu ve meyve irileşmesinde 
uygulanır.

Fide dikim - Çiçeklenme: 200 gr/da/gün
Çiçeklenme - Meyve tutumu: 600 gr/da/gün
Meyve tutumu - Renk dönümü: 300 gr/da/gün

Biber
100 litre suda 2 kg eritilerek çiçeklenme öncesi, 
meyve tutumu ve meyve irileşmesinde uygulanır.

Fide dikim - Çiçeklenme: 200 gr/da/gün
Çiçeklenme - Meyve tutumu: 600 gr/da/gün
Meyve tutumu - Renk dönümü: 300 gr/da/gün

Kavun
100 litre suda 2 kg eritilerek çiçeklenme öncesi, 
meyve tutumu ve meyve irileşmesinde uygulanır.

Fide dikim - Çiçeklenme: 200 gr/da/gün
Çiçeklenme - Meyve tutumu: 600 gr/da/gün
Meyve tutumu - Renk dönümü: 300 gr/da/gün

Karpuz
100 litre suda 0,5 kg eritilerek, gelişme dönemi 
içinde, 15 gün ara ile iki defa uygulanmalıdır.

Fide dikim - Çiçeklenme: 200 gr/da/gün
Çiçeklenme - Meyve tutumu: 600 gr/da/gün
Meyve tutumu - Renk dönümü: 300 gr/da/gün

Muz
Mayıs - Temmuz: 600 gr/da/gün
Ağustos - Ekim: 400 gr/da/gün

Meyve Ağaçları
100 litre suda 3-4 kg eritilerek meyve 
tutumundan sonra ve renk dönüm öncesi 
uygulanmalıdır.

Çiçek - Meyve tutumu: 300 gr/da/gün
Meyve tutumu - Meyve irileşmesi: 500 gr/da/gün
Meyve irileşme - Renk dönümü: 300 gr/da/gün

Meyve Fidanları
1 - 2 yaşlarında: 100 gr/fidan
3 - 4 yaşlarında: 200 gr/fidan
İlk sulamada verilmelidir.

Buğday
100 litre suda 3 kg eritilerek kardeşlenme ortası 
veya sapa kalkma başlangıcında uygulanır.

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


