
Toros Organomix Solucan Gübresi’nin taban gübresi uygulamasıyla beraber kullanımı 
önerilmektedir. Tohum yatağı çevresi, ağaç izdüşümü, fide yastığı ve bitki dikim çukurları 
gibi çok farklı yerlere uygulanıp, toprak ile temasının tam olarak sağlanması için 
karıştırılmalıdır. Bitki türlerine göre uygulama önerileri aşağıda yer almaktadır. 

Yukarıdaki öneriler tavsiye niteliğinde olup uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına ve 
bitkilerin gelişim durumlarına göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. 
Detaylı bilgi için Toros Tarım uzman personellerine başvurunuz.

BİTKİLER         UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI  UYGULAMA MİKTARI
KAVUN – KARPUZ  Fide yastığına fide dikiminden önce uygulanır.  70 – 90 kg/da
SEBZELER  Fide yastığına fide dikiminden önce uygulanır. 100 – 150 kg/da
MEYVE AĞAÇLARI  İlk gübre kullanımında, ağaç iz düşümüne 
   denk gelecek şekilde  uygulanır.  
   0-3 YAŞ 0,5 kg/ağaç
   4 - 10 YAŞ 1 kg/ağaç
   11 - 20 YAŞ 1 - 2 kg/ağaç
   21 YAŞ VE ÜZERİ 2 - 4 kg/ağaç
HUBUBAT VE TARLA BİTKİLERİ 
(Buğday, Mısır, Pamuk, 
Ayçiçeği, Şeker Pancarı) Bant şeklinde uygulama yapılır  50 - 100 kg/da
BAĞ   Omca yaşına ve toprak yapısına göre 
   kış hazırlığı sırasında uygulanır.  1 – 3 kg/omca
TÜTÜN   Ekim öncesi fide yastıklarına 
   fide harcına karıştırılır.   20 – 25 kg/da
FINDIK   İlkbahar ve sonbahar döneminde 
   ağaç iz düşümüne denk gelecek 
   şekilde uygulanır    1 – 2 kg/ağaç

MUZ   İlk fidan dikiminde çukurlara uygulanır. 2 – 3 kg/ağaç
   İlk taban gübresiyle ağaç taç iz 
   düşümüne uygulanır.   40 - 50 kg/da
KAVUN - KARPUZ  Fide dikiminden önce toprağa karıştırılır.  25 - 50 kg/da
SÜS BİTKİLERİ, 
ÇİM ALANLAR, 
HOBİ BAHÇELERİ VE 
SAKSILAR  Saksı uygulaması    80 – 100 g/m2
   Harç materyaline    100 - 150 g/m2
   Çim saha yapımında toprak uygulaması ile  150 - 200 kg/da
ÇAY   İlkbahar ve Sonbahar döneminde 
   taban gübrelemesi şeklinde uygulanır.  150 - 200 kg/da
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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. 



TOROS ORGANOMİX 

Toprağa uygulanan bitki besin 
elementlerinin bitkiler 
tarafından alınmasına yardımcı 
olur. Toprağın pH’sı üzerine 
olumlu etki sağlayarak bitki 
besin elementlerinin toprakta 
tutunup bitkilerin 
faydalanabileceği formda 
kalmasını destekler. 

SOLUCAN
GÜBRESİ

• İçeriğinde yer alan yüksek miktardaki mikroorganizmalar (bakteriler) ile 
toprak florasına katkı sağlar.

• Faydalı mikroorganizmaların toprakta miktarının artmasını teşvik ederek, 
toprak canlılığı ve verimliliği üzerine olumlu etki sağlar.

• Söz konusu bu bakteriler, uygulandığı topraktaki zararlı bakterilerle 
rekabet ederek onların zararlı etkilerinin azaltılmasına katkı sağlar. 
Böylece bitkilerin hastalıklara daha az maruz kalmasına yardımcı olur.

• Sahip olduğu bitkisel kaynaklı hümik asit ve fulvik asit içeriğiyle toprak 
yapısına olumlu katkı sağlar. 

• Kullanıldığı bitkilerin kök gelişimini teşvik ederek bitkinin güçlü ve sağlıklı 
bir şekilde büyümesine yardımcı olur.

• Uygulandıkları toprak kısımlarında, toprak pH’sı üzerine olumlu etki 
sağlarken olası tuz zararlarının etkilerini azaltır ve toprağın katyon değişim 
kapasitesini arttırır.

• Toprakta yarayışsız formdaki besin elementlerinin alınabilir forma 
dönüşmesine yardımcı olur. 

• Bitki kök bölgesinde su tutma kapasitesine yaptığı olumlu etki sayesinde, 
bitkilerin olası bir kuraklık karşısındaki dayanım sürelerini uzatır. 

• Özellikle kumlu topraklarda, bitki besin elementlerinin sulama ve/veya 
yağmur suyu ile topraktan yıkanma olasılığını azaltır. 

• Uygulandığı alanda toprak yapısı üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle, 
ağır killi ve/veya sert toprakların geçirgenliği ve havalanmasına olumlu 
katkı sağlar.

• Tohum yatağına yakın bölgelere uygulanması durumunda toprakta 
kaymak tabakası oluşumunu engelleyerek sağlıklı filizlerin oluşumunu 
teşvik eder.

• Hava şartlarının olumsuz etkilerine (don ve sıcak-kuru hava vb.) karşı 
bitkinin direncinin artmasına yardımcı olur.

• Kokusuz olup herhangi bir yabancı ot tohumu içermez.


