
Alkali topraklar için en ideal
magnezyum kaynağıdır.
Meyvelere parlaklık ve güzel renk verir.
Vitamince zengin yüksek aromalı meyve
ve sebze.
Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık.
Yüksek verim ve kaliteli ürün.
Yapraklarda koyu yeşil renk.

Damla sulama sistemine ve yapraktan

uygulamaya uygundur.
İçeriğindeki nitrat azotu nedeniyle,
bitkiler tarafından magnezyumun
daha kolay alımını sağlar.
Yapraktan kullanım için en ideal 
magnezyum kaynağıdır.

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

SUDA 
TAMAMEN 
ÇÖZÜNÜR



 MAGNEZYUM NİTRAT  

•  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.

11-0-0+16 MgO

Kesme Çiçek
Meyve tutumundan hasada kadar 4 - 5 defa 100 
litre suda

Fide - Tomurcuklanma dönemi: 2 - 3 kg/da/dönem
Tomurcuklanma - Çiçek dönemi: 6 - 8 kg/da/dönem
Hasat dönemi: 4 - 6 kg/da/dönem

Narenciye
Meyve tutumundan sonra renk dönümüne kadar 
2 - 3 defa 15 gün ara ile 100 litre suda 0,6 kg 
eritilerek uygulanır.

Her sulamada 200 gr/da kullanılmalıdır.
Küçük ağaçlarda 100 gr/da uygulanmalıdır.

Bağ
Koruk ve renk dönüşümü öncesi 100 litre suda 
0,5 kg eritilerek yapraktan verilmelidir.

Domates - Biber - Hıyar 
Karpuz - Kavun - Diğer

Fide dönemi, meyve tutumu ve hasat 
dönemlerinde 100 litre
suda 0,5 kg eritilerek verilmelidir.

Gelişme döneminde her sulamada 100 gr/da
kullanılmalıdır.

Hıyar (Kornişon)
Meyve tutumu ve hasat döneminde 15 gün 
ara ile 100 litre suda 0,5 kg eritilerek 3 - 4 defa 
verilmelidir.

Fide döneminden hasat sonuna kadar her sulamada
200 gr/da kullanılmalıdır. Karık sulamada, ara çapada
5 kg/da ve ilk iki suda 5’er kg/da verilmelidir.

Muz
Bir yıl içinde 10 - 12 kg/da sulama adedine bölünerek
verilmelidir.

Patates
Çiçek öncesi ve yumru döneminde 100 litre suda 
0,5 kg eritilip yapraktan verilmelidir.

Ara çapada 5 kg/da ve ilk su öncesi 5 kg/da
verilmelidir. Yağmurlama sulama ile her sulamada
0,6 - 0,8 kg/da verilmelidir.

Zeytin ve Meyve Ağaçları
Meyve tutumundan sonra 2 - 3 defa 15 gün ara ile 
100 litre suda 0,5 kg eritilip yapraktan verilir.

Her sulamada 100 gr uygulanmalıdır.

Çilek
Fide dönemi: 0,3 kg/da/hafta
Meyve tutumu - Hasat dönemi: 0,5 kg/da/hafta

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

KULLANIM REHBERİ


