
Değerli Üreticiler,

Toros Tarım olarak bugüne kadar “Gübreler ve 
Gübreleme” konusunda verimi artırıcı ve kaliteyi 
yükseltici ne gibi yenilikler varsa bunların hepsini 
ürünlerimize yansıttık ve siz değerli üreticilerimize 
sunduk. Sizler de tarla ve bahçelerde bunları kulla-
narak kazancınızı artırdınız; artırmaya da devam 
ediyorsunuz. Uyguladığımız yeniliklerin başında, 
ülkemiz topraklarında en çok eksikliği görülen çin-
ko besin elementini kompoze gübrelere ilave ederek 
ürettiğimiz “Çinkolu Süper Kompozeler” gelmek-
tedir. Son yıllarda ise verim ve kaliteye etkisi yüksek 
olan ve ana besin maddesi olan kükürdü, taban gübre 
olarak kullanılan kompoze gübrelere ilave etmek su-
retiyle, dört ve beş bitki besinli 15.15.15 + Kükürt; 
10.20.20 + Çinko ve Kükürt; 20.32.0 + Çinko ve 
Kükürt; 18.24.12 + Çinko ve Kükürt kompoze 
gübrelerini kullanımınıza sunduk (bkz. http://
www.toros.com.tr/Ürünler/BitkiBesleme/Klasik-
Gübreler.aspx).

Toros Tarım olarak verimi artırmak için sadece 
gübre üretmekle kalmayıp, toprağınızın ve iklim 
şartlarınızın özelliklerini dikkate alarak, yetiştir-
mekte olduğunuz bitkiler için “Doğru ve Denge-

li Gübre Kullanımı” konusunda eğitim toplantıla-
rı gerçekleştirdik. (bkz. http://www.toros.com.
tr/%C3%87ift%C3%A7iDostu/E%C4%9Fitimler.
aspx). Ülkemizin birçok yerinde gerçekleştirilen bu 
eğitim toplantılarımıza, tarlalarında çalışan veya 
tarla-bahçe sahibi olan kadın üreticilerimizi de da-
hil ettik. Eğitim toplantılarında verdiğimiz bilgilerin 
sonuçlarını, “Doğru ve Dengeli Gübre Kullanımı” 
projemiz kapsamında yaptığımız tarla uygulamaları-
mız ve hasat zamanında yaptığımız “Tarla Günleri” 
ile sizler de bizzat yerinde izlediniz. Bu proje çalışma-
ları, ülkemizin yaklaşık 30 ayrı ilçesinde 2 yıldır de-
vam etmekte ve başta buğday, mısır, pamuk ve ayçi-
çeği olmak üzere, her biri en az 30 dekar olan sizlerin 
tarlalarında yürütülmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’nın il ve ilçe teşkilatları tarafından da 
izlenen bu çalışmalar yoluyla, sizlere en doğru gübre 
kullanımı bilgilerini ulaştırmaya çalışmaktayız. 

Toros Tarım, tüm bunlara ek olarak, tarımsal uygula-
malardaki yenilik ve gelişmeler hakkında görsel ola-
rak bilgi sahibi olmanız için, evinizde ve köyünüzün 
dinlenme yeri olan kahvehanelerinizde izleyebilece-
ğiniz sekiz adet belgesel filmde hazırlamıştır. Ülkemi-
zin birçok kanalında gösterime giren bu filmleri bel-
ki de izlemişsinizdir. Bu belgesellerde sizler varsınız. 
Filmlerde sizlerin yetiştirdiği temel ürünlere yönelik 
olarak, toprak işlemesinden hasata kadar geçen süre 
içinde yapılan tüm uygulamalar (gübreleme, sulama, 
ilaçlama, çapalama budama, vb.) hakkında konunun 
uzmanları tarafından yararlı bilgiler verilmektedir 
(bkz. http://galeri.toros.com.tr/Videolar.aspx).

Ayrıca, ülkemizin ana bitkisi olan ve her gün yediği-
miz ekmeğin hikâyesi olan “Tarladan Sofraya Buğ-
day” belgeseli de tamamlanmıştır. Üç bölüm halinde 
hazırlanan belgeselde, aslında hayatınızın bir kısmı 
anlatılmaktadır. Tohumun iyi çıkış göstermesinin ve 
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hasatta iyi verim almanızın yarattığı sevinciniz; has-
talıktan zarar görmüş tarlanızdan duyduğunuz üzün-
tünüz; aşırı kuraklıktan gelişememiş buğday başak-
larına bakarak derin düşüncelere dalmanız; hepsi bu 
belgeselde gösterilmeye çalışılmıştır (bkz. http://
galeri.toros.com.tr/Videolar/TorosYapımları/Buğ-
dayınHikayesi.aspx).

Uzman ziraat mühendislerimiz yurtiçinde ve yurtdı-
şında bilimsel gübre toplantılarına katılarak, gübre-
leme konusundaki yenilikleri sizlere en kısa sürede 
iletmeye çalışmaktadır. Web sayfamızda sizlere, kül-
tür bitkilerinin gübrelenmesi konusunda uzmanlar 
tarafından hazırlanmış 600 sayfaya yakın bilgi su-
nulmaktadır (bkz. http://www.toros.com.tr/Çiftçi-
Dostu/GübrelemeÖnerileri.aspx). Bunun yanında 
mail olarak gönderdiğiniz gübreleme ile ilgili sorula-

ra cevap vererek, doğru gübre kullanımı konusunda 
sizlere yardımcı olmaya çalışmaktayız.

Adana-Ceyhan’daki toprak analiz laboratuvarında 
bugüne kadar 100.000’den fazla üreticimizin toprağı 
analiz edilerek, üreticilerimize tarla ve bahçelerinde 
kullanmaları gereken gübreler ve gübre miktarları 
hakkında rapor verilmiş ve “Doğru ve Dengeli Güb-
re Kullanımı” konusunda yardımcı olunmuştur. 

Otuz yılı aşkın süredir tarlanıza bereket katan ve ço-
ğunuzun TOROS GÜBRE olarak bildiği TOROS TA-
RIM, Adana, Mersin ve Samsun’daki fabrikaları ve 
uzman ziraat mühendisleri kadrosu ile sizlere doğru 
ve dengeli gübre kullanımı konusunda bilgi aktarma-
ya devam edecektir.

Ürününüz ve kazancınız bol olsun!
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