
SUDA 
TAMAMEN 
ÇÖZÜNÜR

Meyve ağırlığını arttırır.

Kuraklık, tuzluluk ve soğuklara

karşı dayanıklık sağlar.

Meyve rengine canlılık verir ve

erken olgunlaşma sağlar.

Stres şartlarına mukavemet.

Yüksek aroma ve 

lezzet oluşumu sağlar.

Yüksek verim ve kaliteli ürün sağlar.

Damla sulama sistemine ve 

yapraktan uygulamaya uygundur.

Topraksız ortam için en uygun

potasyum kaynağıdır.

   

   

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



TOROSOP O-O-51

Kesme Çiçek
Fide - Çiçeklenme dönemi: 400 gr/da/gün
Çiçek - İlk hasat: 700 gr/da/gün
Hasat dönemi: 900 gr/da/gün

Saksı Çiçekçiliği 1 m3 harç materyaline 700 gr karıştırılmalıdır.

Turunçgiller
100 litre suda 1 litre eritilerek meyveler fındık ve 
ceviz iriliğinde iken uygulanmalıdır.

Çiçeklenme - Meyve tutumu: 200 gr/da/gün
Meyve tutumu - Meyve irileşmesi: 400 gr/da/gün
Meyve irileşmesi - Hasat: 200 gr/da/gün

Bağ - Meyve ve Zeytin
Ağaçları

100 litre suda 0,5 - 0,8 kg eritilerek meyve 
tutumunda ve ilk hasat öncesi uygulanmalıdır.

Çiçek - Meyve tutumu: 200 - 300 gr/da/gün
Meyve tutumu - Renk dönüm: 400 - 600 gr/da/gün
Renk dönümü - Hasat: 100 - 200 gr/da/gün

Domates (Sera)
100 litre suda 0,5 kg eritilerek gelişme 
döneminde 2 - 3 defa uygulanmalıdır.

Fide dönemi: 400 gr/da/gün
Çiçek - Meyve tutumu: 600 gr/da/gün
Meyve tutumu - İlk hasat: 700 gr/da/gün
Hasat sonu: 400 gr/da/gün

Domates (Tarla)
100 litre suda 0,5 kg eritilerek meyve tutumunda 
ilk hasat öncesi verilmelidir.

Fide - Meyve tutumu: 300 gr/da/gün
Meyve tutumu - İlk hasat: 400 gr/da/gün
İlk hasat - Hasat sonu: 200 gr/da/gün

Biber - Patlıcan - Kavun - 
Karpuz (Tarla - Sera)

100 litre suda 0,5 kg eritilerek gelişme 
döneminde 2 - 3 defa uygulanmalıdır.

Fide dönemi: 100 - 200 gr/da/gün
Çiçek - Meyve tutumu: 200 - 300 gr/da/gün
Meyve tutumu - İlk hasat: 400 gr/da/gün
Hasat sonu: 200 - 300 gr/da/gün

Fasulye (Sera -Tarla)

1. ay: 300 gr/da/gün
2. ay: 600 gr/da/gün
3. ay: 700 gr/da/gün
4. ay: 200 gr/da/gün

Muz

Mart - Nisan sonu: 4 kg/da/ay
Mayıs - Temmuz sonu: 8 kg/da/ay
Ağustos - Ekim sonu: 10 kg/da/ay
Kasım - Aralık: 4 kg/da/ay
Aylık gübre / Aylık sulama adedi: Günlük gübre miktarı

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

Hıyar (Sera)
Fide - 30. gün: 400 gr/da/gün
31. - 90. gün: 500 gr/da/gün
91. - Hasat sonu: 2 kg/da/hafta

Çilek
Fide dönemi: 0,7 kg/da/hafta
4. - 8. haftalar: 1,5 kg/da/hafta
9. hafta - Hasat sonu: 2 kg/da/hafta

Çim Alanları
Nisan - Haziran - Eylül aylarında 100 m2’ye 
1,5 kg verilmeli ve sulama yapılmalıdır.

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

• 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.

Meyve Fidanları

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

KULLANIM REHBERİ


