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Beslenme zincirinin her halkasında
YÜKSEK VERİM 

YÜKSEK KAZANÇ

Matlı, 41 yıldır tarım ve hayvancılık sektöründe tamamlayıcı ürün 

portföyü ile üreticilerini 360 derece desteklemeye devam ediyor.

Topraktan sofraya bakış açısı ile “yüksek verim-yüksek kazanç”  

yaklaşımını üretim zincirinin her alanında uyguluyor. Türkiye’de tarım 

sektörünün ihtiyaç duyduğu; üre, amonyak, kompoze gübre ve diğer 

birçok gübre çeşidini ürün portföyüne katarken tohum satışları ile 

birlikte beslenme zincirinin her halkasında yer alıyor.
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Koçan
uç doldurması
iyidir.*

Koçan çapı
yaklaşık
14-16 sıradır.*

Yaprak yapısı
yarı diktir.
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UYGUN EKİM ALANLARI
VE BÖLGELERE GÖRE
EKİM DÖNEMLERİ

I. ÜRÜN SİLAJ I. ÜRÜN SİLAJ
ANA ÜRÜN

DANE&SİLAJ

İKİNCİ ÜRÜN

SİLAJ

Mart-Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz

• Silaj olgunlaşma gün sayısı 105-110 gündür.*
• Yüksek ve Stabil verim özelliği ile dikkat çekmektedir.
• Dual kullanıma uygun olup,
  I. ürün danelik ve silajlık ekim için idealdir.
• Toprak seçiciliği yoktur.

 HAYVAN BESLEME ÖZELLİKLERİ
• Yüksek verim ve çok yüksek kalite değerlerine sahip silajlık mısır çeşididir.
• Koçandaki dane sayısının çok yüksek olması sebebiyle, silajda dane görünürlüğü çok yüksektir.
• İdeal koşullarda silajın ham protein içeriği % 9 civarında olup Nişasta değeri zamanında
  hasatta %30’un üzerindedir.*
• Hayvancılık işletmesinde süt verimi yükselterek artı fayda sağlar.

*Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

CRM:
Çeşitler arasında erkencilik geçcilik farkının ölçümlenebilmesi amacıyla, toplam sıcaklık
isteğine dayalı bir hesaplama yöntemidir.
CRM değeri yükseldikçe (örn: CRM121) çeşidin olgunlaşma süresi uzamakta, düştükçe
(örn: CRM116) olgunlaşma süresi kısalmaktadır.

Dual mısır çeşidi; Silaj ve dane hasat dönemlerinde en yüksek verim ve kalite değerlerine sahiptir.

Koçandaki sıra sayısı
yaklaşık
45-47 adettir.*

Ekim sıklığı (14-16) cm
sıra üzeri* 70 cm sıra arası
olarak önerilmektedir.

PROF. DR. 
İSMET TÜRKMEN

DİYOR Kİ;
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Amonyum formunda bir azot kaynağıdır. Diğer azotlu gübrelerden 
farkı, bitkiler için önemli elementlerinden biri olan kükürdü %24 
oranında içermesidir. Bu özelliğinden dolayı ekim zamanında taban 
gübresi gibi de kullanılabilir. Azot ve kükürt elementlerinin noksan 
olduğu topraklar için kıymetli bir besin kaynağıdır. Bolca su bulunan 
veya yağış alan arazilerde nitrat içeren azotlu gübrelerde kayıplar 
gerçekleşebilir. Bu gibi durumlar nedeniyle nitratlı gübrelerin yerine 
amonyum sülfat, her türlü toprakta kullanılabilmektedir.  Çeltik 
tarımında yaygın şekilde kullanılır.

AMONYUM SÜLFAT
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ÜRE

Kimyevi gübreler içerisinde daha çok azot içeren bir gübredir. Üre,  
yeterli şekilde verildiğinde çiçeklenmeye etki ettiği gibi kök ve gövde 
gelişimine de katkı sağlar. Yeşil kısımların oluşumunu teşvik ederek 
bitkinin güneşten yararlanmasını sağlar. Böylelikle bitkide verim 
artışı oluşur. Üre, eksik verildiğinde bitki gelişimi yavaşlar, tane ve 
meyve verimi de düşer. Üre, tohum ve köklere yakın uygulanmama-
lıdır. Sonbaharda ekimle birlikte ve ilkbaharda üst gübre olarak 
uygulanabilir. Üst gübre olarak kullanıldığında toprak üzerindeki 
ürede azot kaybı oluşacağından toprak altına gelmesi sağlanmalıdır.
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15.15.15
İçeriğinde azot, fosfor ve potasyumu aynı oranda bulunduran kom-
poze bir gübredir. Kullanılan bitkide, meyve ve tanelerin kalitesini 
artırır. Olması gerekenden az miktarda potasyum bulunan toprak-
larda ve potasyuma gereksinim duyan bitkilerde kullanılır. Turunç-
giller, meyve, sebze, antep fıstığı, pamuk ve ayçiçeği yetiştiriciliğinde 
tercih edilen bir gübre çeşitidir. Diğer bitkilerde de rahatlıkla kullanı-
lır. Tahıl grubunda güçlü bir sap yapısı oluşturarak yatmaları önler. 
Taban gübresi olarak ekim/dikimle birlikte ya da öncesinde, tohum 
veya kök seviyesindeki derinliğe uygulanmalıdır.

15.15.15+Zn
Azot, fosfor ve potasyumu aynı oranda içeren ve %1 çinko katkılı bir 
taban gübresidir. Çinko yoksunluğu olan topraklarda uygulanır. 
Bitki, büyüme aşamasında çinkoya ihtiyaç duyar. 15-15-15+Zn, bitki-
nin her dönemine ait ihtiyaç duyduğu besin maddelerini içermekle 
beraber sağlıklı gelişimin devam etmesini de çinko ile sağlar. Tahılla-
rın yanı sıra meyve, sebze ve çilek gibi ürünlerde de kullanılır. Ekim-
den hemen önce veya ekim sırasında kullanılır. Tohum veya kök sevi-
yesindeki derinliğe uygulanmalıdır. 

DAP
Fosfor eksikliği olan toprakların ürün miktarı ve kalitesinde düşüşler 
meydana gelebilir. DAP, çokça fosfor içerdiği için bitkinin ilk gelişme 
aşamasında kök gelişim hızını artırır ve kök yapısını kuvvetlendirir. 
Çiçeklenmeyi sağlayarak tane ve meyve oluşumunu artırır. Ekim / 
dikim esnasında ya da öncesinde, tohum veya kök seviyesindeki 
derinliğe uygulanmalıdır. İlkbaharda ekilecek bitkilerde, ekimden 
hemen önce ve genellikle toprağın 10 - 15 cm derinliğine 
uygulanması tavsiye edilir.
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20.20.0
Türkiye’de kullanımı en yaygın olan taban gübresidir. İçeriğinde azot 
ve fosforu aynı oranda bulundurur. Ayçiçeği, hububat, pamuk ve 
mısır öncelikli olmak üzere bütün bitkilerde ekim esnasında taban 
gübresi olarak kullanılır. Bitkilerin kök, gövde oluşumuna etki eder. 
Gübre, toprak üzerine bırakılmamalıdır, bitki kök veya tohum derinli-
ğine gömülerek uygulanmalıdır. 

20.20.0+Zn
Gübre, yapısında azot ve fosforla beraber ek olarak %1 çinko da içerir. 
Azot ve fosforla beraber çinkonun bitkilerin büyümesinde önemli 
etkisi vardır. Çinko eksikliğinde bitkiler kısalır. Çinko, bitkinin kış 
soğuklarına karşı dayanıklılığını artırır. Meyvelerin olgunlaşmadan 
dökülmesini engeller ve kalitesini artırır. Mibzerle ekim yapılırken 
bant şeklinde, tohum veya bitki kök seviyesi derinliğine uygulanır. 
Tarla ürünleri öncelikli olmak üzere tüm bitkilerde kullanılır.

GRANÜL ÜRE
Üre, granül formda olduğundan dolayı çokça yağış alan ve azot nok-
sanlığı olan topraklar için tavsiye edilir. Erimesi yavaş olduğu için 
bitki uzun süre azottan faydalanabilir. Bitki gövdesi ve kökünün geli-
şimine direkt olarak etki eder. Yapısından dolayı mibzerle ve elle 
serpildiğinde eşit oranda dağılım sağlanır. Tohum ve köklere yakın 
uygulanmamalıdır. Sonbaharda ekim zamanında, ilkbaharda ise üst 
gübre olarak uygulanabilmektedir. 

CAN
Yapısında amonyum ve nitrat azotlarını içerir. Nitrat azotu, bitkilerin 
süratli olgunlaşma döneminde ve ürüne yatma dönemlerinde 
kökler tarafında süratlice alınır. Amonyum formundaki azotun çokça 
bir bölümü ise toprak parçacıkları tarafından tutulur, daha sonra 
azot bakterileri tarafından nitrat azotuna çevirilir ve bu şekilde bitki-
ler azot noksanlığı çekmez. CAN gübresi, arpa ve buğday gibi tahıllar 
başta olmak üzere bütün bitkilerde üst gübre olarak çapadan ve 
sulamadan önce uygulanır. Çeltik tarımında ise kullanılmamalıdır. 
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444 0 936
DANIŞMA HATTI

0530 030 16 16
WHATSAPP HATTI


