
Kök gelişmesini hızlandırır.

Homojen çiçeklenme sağlar.

Meyve tutumunu artırır. 

Topraksız ortam için en uygun gübredir.

Soğuklara, hastalık ve zararlılara

karşı dayanıklılık kazandırır.

Ürünlerin depolama ömrünü uzatır.

Meyve ile sebzelere yüksek aroma ve

parlak renk kazandırır.

Damla sulama sistemine ve yapraktan

uygulamaya uygundur.

Klor, sodyum ve ağır metaller içermez.

SUDA 
TAMAMEN 
ÇÖZÜNÜR

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



MKP 0.52.34

Kesme Çiçek
Tomurcuklanma döneminde 100 litre suda 1 kg, 
hasat döneminde 1,5 - 2 kg eritilerek 2 - 3 defa 
uygulanmalıdır.

Fide - Tomurcuklanma: 600 gr/da/gün
Tomurcuklanma - Hasat dönemi: 1.000 gr/da/gün

Saksı Çiçekçiliği 1 m3 harç materyaline 600 gr karıştırılmalıdır.

Narenciye
Çiçeklenme öncesi 100 litre suda 1,5 kg 
eritilerek 2 defa verilmelidir.

MAP ve POTASYUM NİTRAT kullanılmazsa
Çiçeklenme - Meyve tutumu: 600 gr/da/gün
Meyve tutumu - Renk dönümü: 1.000 gr/da/gün

Bağ
Koruk döneminde 100 litre suda 1,5 kg eritilerek 
2 defa verilmelidir.

MAP ve POTASYUM NİTRAT kullanılmazsa
Çiçeklenme öncesi: 5 kg/da/dönem
Koruk dönemi: 10 kg/da/dönem

Pamuk
100 litre suda 1 - 1,5 kg eritilerek tarak, çiçek ve 
koza döneminde yapraktan verilir.

Domates - Biber - Patlıcan
Kavun - Karpuz - Kabak 
ve Diğer Sebzeler

100 lt suda 1,5 kg eritilerek fide ve çiçeklenme 
öncesi ve meyve tutumu döneminde 2 - 3 defa 
yapraktan uygulanmalıdır.

MAP ve POTASYUM NİTRAT kullanılmazsa
Sera ve Tarlada
Fide dönemi: 6 kg/da/dönem
Çiçeklenme dönemi: 10 kg/da/dönem
Hasat dönemi: 6 kg/da/dönem

Muz
MAP ve POTASYUM NİTRAT kullanılmazsa
Şubat - Mart: 4 kg/da/ay
Kasım - Aralık: 6 kg/da/ay

Kiraz - Vişne 100 litre suda 1,5 kg eritilerek 2 defa verilmelidir.
Son hasattan sonra yaprak dökümü başlayıncaya
kadar 10 kg/da/dönem

Zeytin
Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumunda 100 
litre suda 1,5 kg eritilerek 2 - 3 defa verilmelidir.

•  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.

Önemli Not: İçeriğinde kalsiyum bulunan gübre ve zirai ilaçlarla karıștırılmamalıdır.

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

KULLANIM REHBERİ


