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Önemi 
 Beslenmeleri yönünden bitkiler ile insanlar ve 

hayvanlar arasında temelde önemli fark 
bulunmaktadır. Bitkiler ototrof (bitkilerde çok 
azda olsa hetotrof vardır), insan ve hayvanlar 
hetotrof oldukları için beslenme bakımından 
insan ve hayvanlar, bitkilere bağlıdır.  

 Bir ülkenin insanlarının beslenmesi bitkilerinin 
beslenmesine bağlıdır (Alman bilim adamları 
19yy).   
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Bitkilerin Genel Bileşimi 

Karbonhidratlar(%50-80) Lipidler(%10-40) Proteinler=N'lu bileşikler(%5-30)

Organik kısım(%70-99)(ort %27) İnorganik kısım=Kül (%1-30)(ort %3)

Kuru Madde (%10-50)(ort %30) Su (%50-90)(ort %70)

Bitki
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KÜL 
 Kül:Bitkinin 550-600 0C’de yakılmasından sonra 

yanmadan kalan gri renkli maddedir. Bunlar 
inorganik elementlerdir. 

 Bitki külünde yetiştiği ortamda bulunan bütün 
elementler bulunabilir (60-70 element). 

 Külde bulunan elementlerin tamamı bitkiler için 
mutlak gerekli element değildir. 

 Mutlak gerekli besin elementlerinden C,H,O,N 
külde bulunmaz. 
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Mutlak Gerekli Besin Elementleri Ölçütleri 
1. Elementin noksanlığı durumunda bitkinin 

vejetatif veya generatif gelişmesini 
tamamlayamaması gerekir. 

2. Elementin noksanlığı ile bitkinin bazı 
organlarında belirtiler ortaya çıkmalı ve bu 
belirtiler o elementin sağlanmasıyla önlenmeli 
veya giderilmelidir. 

3. Sağlanan element bitkinin gelişmesi üzerine 
özel bir etki yapmalı ve bu etki gelişme 
ortamında uygun olmayan bazı mikrobiyolojik, 
kimyasal ve fiziksel koşulları düzeltmek 
şeklinde ortaya çıkmamalıdır.   
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Besin Elementlerinin Sınıflandırması ve 
Alınış Formları 

Organik(Temel 

Elementler 

Makro Elementler Mikro Elementler Fayda 

lı Ele. 

C CO2,HCO3
- N NH4

+,NO3
- Fe Fe++, Fe+++ Al 

O O2,H2O P H2PO4
-, 

HPO4
=

 

Zn Zn++ Co 

H H2O K K+ Mn Mn++ Na 

Ca Ca++ Cu Cu++ Ni 

Mg Mg++ B H3BO3,B4O7
= Si 

S SO4
=,SO2 Mo MoO4

= V 

Cl Cl- Se 
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Besin elementlerinin bitkilerdeki miktarları 

Ele mg/kgK.m Mo’e atom 
oranı 

Ele mg/kgK.m Mo’e atom 
oranı 

Mo 0.1 1 P 2 000 60000 

Ni 0.1 1 Mg 2 000 80000 

Cu 6 100 Ca 5 000 125000 

Zn 20 300 K 1 0000 250000 

Mn 50 1000 N 15 000 1000000 

Fe 100 2000 O 450 000 30000000 

B 20 2000 C 450 000 35000000 

Cl 100 3000 H 60 000 60000000 

S 1 000 30000 
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Bitkilerin Yeterli Beslenmesi için; 

 Bütün elementler 
toprakta yeterli 
miktarda olmalı 

 Besin elementleri 
arasında uygun bir denge 
olmalı 

 Toprağı fiziksel ve 
biyolojik özellikleri 
uygun olmalı 

 İklim özellikleri uygun 
olmalı 
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Bitki Gelişmesi (minimum kanunu) 
 Bitki gelişmesini etkileyen 

bütün toprak, iklim ve bitki 
özelliklerine bitki gelişim 
faktörleri denir.  Besin 
elementlerinin her biri bir 
gelişim faktörüdür.  

 Bu nedenle bitkilerin 
gelişmesi ve dolayısıyla elde 
ettiğimiz verim ve kalite 
toprakta en az düzeyde 
bulunan besin elementinin 
müsaade ettiği kadardır 
(Liebig,1840) 
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Besin Elementlerinin Bitkilerdeki Genel 
Fonksiyonları 

1. Hücre duvarlarının ve protoplazmanın yapı 
maddeleri olmaları 

2. Bitki hücrelerinin osmotik basınçları üzerine 
etkileri 

3. Tamponluk ve asitliğe karşı etkileri 
4. Sitoplazmik zarların geçirgenlikleri üzerine 

etkileri 
5. Katalitik etkileri 
6. Toksik etkileri 
7. Antagonistik ve sinerjistik etkileri 
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AZOT 

DAL 

NH4
+, NO3

-, amino asitler 
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Bitkilerin Azot Alımı-1 
 Bitkiler azotu NH4

+, NO3
- iyonları şeklinde alır. 

 Kök yüzeyine azot iyonları esas olarak kitle akımı ile 
ulaşır. Mısır ile yapılan çalışmada kök yüzeyindeki 
toplam azotun %79’unun kitle akımı, %20’sinin difüzyon 
ve %1’inin kontak değişimle ulaştığı belirlenmiştir. 

 Düşük sıcaklıklarda bitkilerin azot alımı azalmaktadır. 
Düşük sıcaklıkta bitkiler NO3

--N’una göre NH4
+-N’unu 

tercih eder. Gübrelemede bu durum dikkate alınmalıdır. 
 Bitkiler nötr ve alkalin pH’da (OH- ile NO3 etkileşimi) 

NH4
+-N’unu, asit pH’da (H+ ile NH4 etkileşimi) NO3

—

N’unu almayı tercih eder. 
 Nitrifikasyonun yavaş olduğu şartlarda yetişen 

bitkiler(ör. Çeltik) ve kalsifüj (kireç sevmeyen) bitkiler 
NH4

+-N’unu, kalsikol (kireç seven) bitkiler NO3
—N’unu 

tercih ederler. 
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Bitkilerin Azot Alımı-2 

 Karbonhidratça zengin bitkiler, sebze ve meyveler 
NO3

—N’unu tercih ederler.  

 Kuvvetli bir kök gelişmesi ve generatif organların 
teşviki için NH4-N ve NH2-N verilmeli 

 Kuvvetli bir vegetatif aksam gelişmesi için NO3-N 
verilmeli 

 Çünkü NH4-N ve NH2-N’u Cytokinin, NO3-N’u ise 
Auxin hormonlarının salgılanmasını teşvik eder. 

 Bitkiye verilecek NH4-N - NO3-N’u oranı %50-%50 
veya en az %30-%70 olmalıdır 

 Azot gelişme döneminin başında NH4-N ve NH2-N’u 
formunda verilmelidir. 
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Bitkilerin azot içerikleri 
 Bitkilerin çeşidine, yaşına, organlarına, ortamdaki azot miktarına vb 

bağlı olarak değişir. 
 Olgunluk dönemine yaklaştıkça bitkilerin azot içeriği azalır. Bunun 

nedeni proteine göre karbonhidratların daha fazla birikmesidir. 
(Örneğin Kuru maddeye göre N içeriği; Yonca: çiçeklenme öncesi 
%3.41, Çiçeklenme döneminde %2.08, Arpa: 21 günlük %6.08, 49 
günlük %1.95, 86 günlük %0.59) 

 Bitkilerin genç organlarında azot, yaşlı organlara göre daha 
fazladır. Bu durum azotun bitkide mobil oluşuyla ilgilidir. 

 Bitkilerin nitrat içerikleri de bitki çeşidine, organlarına, ortamdaki 
azot miktarına, çevre koşullarına özelliklede ışık intensitesine bağlı 
olarak değişir. Işık intensitesi azaldığında nitrat redüktaz 
aktivitesinin azalmasına bağlı olarak bitkilerde nitrat birikimi artar.  

 Bitkilerde nitrat miktarının 2500 ppm’den az olması istenir. Çocuk 
mamalarında kullanılan gıdaların nitrat miktarının ise 200 ppm’den 
az olması gerekmektedir.  
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Çeşitli bitkilerin tane, meyve ve 
yapraklarında nitrat miktarları 
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Bitkilerde azot asimilasyonu 

 Bitkilerin aldığı NH4 ve NO3-N’u asimile 
edilerek organik bileşiklere dönüşür. 

 Amonyumun tamamı bitki köklerinde asimile 
edilirken nitrat bitkinin kök ve gövdesinde 
asimile edilir. 

 Nitrat ksilem iletim borularında gereksinim 
duyulan yerlere taşınır. 

 Kök ve gövdenin hücre vakuolleri ile depo 
organlarında biriktirilir. 

 Nitratın hücre vakuollerinde biriktirilmesi, 
bitkide katyon-anyon dengesi sağlanması 
bakımından çok önemlidir.  
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 Nitratın indirgenmesi ve asimilasyonu-1 
 Bitkiler tarafından alınan nitrat asimile edilmeden 

önce NH3 indirgenir.  

 Nitrat bitki dokularında iki aşamada indirgenir.  

 1. aşamada meristamatik hücrelerin sitoplazmasında 
metabolik enerji kaynağı olarak NADH’nin etkisiyle 
nitrite indirgenir. Bu tepkimeleri nitrat redüktaz 
enzimi katalize eder.  

    NO3+NADH + H+ —> NO2
- + H2O + NAD+ 

    NO2
- + H2O —> HNO2

 + OH-  

 2. Aşamada membranı geçerek kloroplasta giren 
HNO2 asit kloroplastların stromalarında NH3 
indirgenir. 
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Nitratın indirgenmesi ve asimilasyonu-2 

 Bu tepkimeleri nitrit 
redüktaz enzimi katalize 
eder.   

     HNO2 +2e- + 2H+  —> NH3 + 
O2

   

      Bazı araştırıcılar bu 
tepkimeyi HNO2 +6e-+ 6H+ —> 
NH3 + 2H2O şeklinde ifade 
etmektedir 
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Amonyumun indirgenmesi-1 

 Hücre vakuollerinde nitrat azotunun bir olumsuz 
etkisi olmadan depo edilebilmesine rağmen amonyak 
veya çözünmüş şekli olan amonyumun çok az miktarı 
bile hücreye zarar verir.  

 Bu nedenle nitrat veya amonyumun indirgenmesiyle 
oluşan amonyak amino asitlere, amidlere ve benzeri 
bileşiklere asimile edilir. 

 Asimilasyonda Glutamin dehidrogenaz, Glutamin 
sentetaz ve Glutamat sentetaz enzimlerinden 
yararlanılır. 
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Amonyumun indirgenmesi-2 

 Glutamin dehidrogenaz 
enziminin katalitik etkisiyle 
NH3 ve -okzoglutarat 
tepkimeye girerek -imino-
glutarat oluşur. Daha sonra 
-imino-glutarat NADH 
etkisiyle glutamata 
indirgenir. 

 Glutamattan transaminasyon 
tepkimesiyle (transaminaz) 
diğer azotlu bileşikler, 
nükleik asitler, proteinler 
oluşur. 
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Amino asitler ve protein biyosentezi 
 Glutamat ve glutaminden aminotransferaz enziminin 

etkinliği altında transaminasyon tepkimesiyle amino asitler 
sentezlenir. 

 Bitkilerde fazla NH3 bulunması durumunda glutamat gibi 
aspartat da NH3 alıcı olarak görev yaparak glutamin yada 
asparagin amino asitleri sentezlenir. 

 Bitkilerde yaklaşık 200 çeşit amino asit bulunmakta ancak 
bunların 20 kadarı protein sentezinde kullanılmaktadır. 
Amino asitler peptid bağı ile bağlanarak proteinleri 
oluşturmaktadır. Amino asitlerin biyosentezi fotosentez, 
glikolizis ve trikarboksilik asit döngüsü gibi tepkimeler 
sırasında gerçekleşir. 

 Polipeptid olan proteinler 100’den fazla amino asitlerin 
birleşmesiyle oluşur. Bu işlem sırasında besin elementleri, 
özellikle Mg, K, Zn ve Fe önemli görevler üstlenmiştir. 
Örneğin Mg, amino asitlerin ATP ile aktivasyonu içinde 
önemlidir.  



sgezgin@selcuk.edu.tr 

Azot noksanlığında bitkilerde görülen 
belirtiler 
 Azot, bitki bünyesinde mobildir. 

 Azot noksanlığının bitkilerdeki somut belirtisi yaşlı 
yapraklardan başlayarak genç yapraklara doğru gelişen 
renk açılması ve sararmadır. Bunun nedeni N 
noksanlığında proteinler ve plastidlerin parçalanmasıyla 
klorofil sentezinin yavaşlaması veya durmasıdır. 

 N noksanlığında bodur büyüme ile birlikte generatif 
gelişme hızlanır. Böylece erken olgunlaşmayla tane ve 
meyveler küçük ve miktarı azdır. Bunun sonucu verim 
azalması olur. 

 N noksanlığında kök/gövde oranı artar. Sürgün oluşumu 
geriler ve yapraklar küçük ve ensiz olur. 
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Azotun bitki gelişmesine etkileri 
1. Azotun bitkilerin karbonhidrat içeriklerine 

etkisi 

2. Azotun bitki suyu üzerine etkisi 

3. Azotun kök büyümesi ve tepe/kök oranına etkisi 

4. Azotun tane ve meyve verimine etkisi 

5. Azotun bitkilerde yatma üzerine etkisi 

6. Azotun hasat zamanı üzerine etkisi 

7. Azotun bitkilerin hastalıklara karşı dayanıklılığı 
üzerine etkisi 
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Bitkilerin azot kaynakları 

 Bitkilerin azot kaynakları toprak, atmosfer ve azotlu 
gübrelerdir. 

1. Azot Kaynağı Olarak TOPRAK 
 Toprak azot dahil besin elementlerinin temel kaynağıdır. 

 Dünyada bulunan azotun yaklaşık %98’i litosferdedir. 

 Toprakta bulunan azot miktarı atmosferde bulunana göre çok azdır. 

 Mineral toprakların toplam N içerikleri genellikle %0.02-0.5 arasında 
değişmekte olup ortalama %0.15’dir. 

 Topraktaki toplam N’un en az %98’i organik şekildedir. 

 Normal şartlarda her yıl organik azotun %2-3’u mineralize olur.  

 Toprakta bitkilerin kolaylıkla yararlandığı NH4
+ ve NO3

- iyonları 
miktarı toplam azotun yaklaşık %1-2’si kadardır.  

 Topraktaki toplam azotun yüzey toprakta %8’i, alt toprakta %40’ı kil 
minerallerince NH4-N’u şeklinde fikse edilmiş durumdadır. 
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Toprakta Azot Döngüsü 
 Bitkilerin yararlandığı NH4

+ ve NO3
- iyonları toprakta 

karmaşık bir döngü içerisinde oluşur. 
 Döngüde cereyan eden başlıca tepkimeler: 
1. Organik maddenin mineralizasyonu sonucu NH4 oluşumu  

2. Nitrifikasyon (NO3 oluşumu) 
3. Denitrifikasyon (N2O ve N2 oluşumu) 
4. Topraktan yıkanma ile N kaybı 
5. Volatilizosyonla N kaybı 
6. Bitkilerce N alınması 
7. Amonyum fiksasyonu 
8. Gübrelerle toprağa N uygulanması 
9. Yağışlarla toprağa N kazandırılması 
10.Mikroorganizmalarla toprağa N kazandırılması 
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Toprakta Azot Şekilleri-1 
 Toprakta azot; 1-Elementel N, 2-İnorganik N bileşikleri 

ve 3-Organik N bileşikleri şeklinde bulunur. 
1-Elementel N: Toprak havasında  gaz (N2) şeklinde ve 

toprak suyunda çözünmüş olarak bulunur. Bitkilerin 
yararlanamadığı bu azot, toprakta simbiyotik (Rhizobium) 
ve nonsimbiyotik (Azotobakter, Nostok ve Clostridium) 
yaşayan bakteriler ve mavi-yeşil algler tarafından fikse 
edilir. 

2-İnorganik N Bileşikleri: Toprakta bunlar; nitroz oksit 
(N2O), nitrik oksit (NO), azot dioksit (NO2), ve amonyak 
(NH3) gaz, amonyum (NH4

+), nitrit (NO2
-) ve nitrat (NO3

-) 
iyonik formda bulunur. Bitkiler sadece amonyum (NH4

+) ve 
nitrat (NO3

-) iyonları şeklide bulunan azottan yararlanır. 
Topraktaki nitrit (NO2

-) azotu miktarı 3-5 ppm’den daha 
azdır. Fazla olursa toksik etki yapar. 
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Toprakta Azot Şekilleri-2 

3-Organik N bileşikleri: Toprakta organik azot, amino 
asitler yada proteinler, bağımsız amino asitler, amino 
şekerler ve diğer organik azot içeren bileşikler 
şeklinde bulunur. 

 Toplam azotun %25-50’sini amino asitler, %5-10’unu 
heksoaminler (amino şekerler) ve %1 yada daha azını 
ise pürin ve pirimidin türevleri oluşturmaktadır. 
Bitkiler azotu çok azda olsa bazı amino asitler 
şeklinde de alabilmesine rağmen organik azottan 
bitkilerin yararlanabilmesi için mineralirasyonla 
inorganik azot bileşiklerine dönüşmesi 
gerekmektedir.  
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Toprakta Azot Değişimi-1 
1. Azotun Mineralizasyon ve İmmobilizasyonu 
Toprakta azot kapsayan organik maddelerin 
mikroorganizmalarca parçalanarak inorganik azot 
bileşiklerinin açığa çıkmasına mineralizasyon, inorganik N 
bileşiklerinin mikroorganizmalarca organik N bileşiklerine 
dönüştürülmesine ise immobilizasyon adı verilir. 

Mineralizasyon 
1-Aminizasyon: Bakteri ve mantarlardan oluşan 
heterotrofik mikroorganizmaların etkisiyle: 
Proteinler —> R-NH2 + CO2+ Diğer ürünler + Enerji 
2-Amonifikasyon: Başka bir grup heterotrofik 
mikroorganizmaların etkisiyle: 
R-NH2 + HOH —> NH3 + R-OH + Enerji 
NH3 + HOH —> NH4OH —> NH4

+
 + OH- 
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Toprakta Azot Değişimi-2 
3-Nitrifikasyon: Heterotrofik bakterilerden  

Nitrosomonas ve Nitrococcus’un etkisiyle: 
     2NH4

+
 + 3O2 —> 2NO2

- + 2H2O +4H+ 
   Nitrobakter’in etkisiyle: 
     2NO2

-
 + O2 —> 2NO3

-  
 Nitrifikasyon yıkanma olan ve asit tepkimeli 

topraklarda zararlı, bazik reaksiyonlu ve kireçli 
topraklarda ise yararlı bir olaydır. Nitrifikasyon olayı, 
zararlı olduğu yerlerde 2-kloro-6-(triklorometil) piridin 
(N-serve) gibi inhibitör (önleyici) maddeler azotlu 
gübre ile birlikte saf azotun %0.1-%2’si arasında 
değişen miktarlarda uygulanmasıyla belli bir süre 
durdurulabilir veya yavaşlatılabilir. 
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Azotun Mineralizasyon ve 
İmmobilizasyonu Etkileyen Etmenler 

1. Azotlu organik 
maddelerin C/N oranı 

2. Toprak reaksiyonu 

3. Toprağın su içeriği 

4. Kuruma ve donma 
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2.Azot Kaynağı Olarak ATMOSFER-1 
 Bitkiler için azotun ikinci önemli kaynağı atmosferdir. 
 Evrendeki toplam azotun %2 kadarı atmosferde bulunur. 
 Atmosferde bulunan azotun temel kaynağı litosferdir. 
 Atmosferdeki azottan bitkiler doğrudan yararlanamaz. 
1. Atmosfer Azotunun tutulması: 
 Toprağa atmosferden kazandırılan toplam N miktarı;  
 biyolojik yolla: 139-170 milyon ton/yıl  
 Kimyasal olarak N’lu gübreye dönüştürülen: 65 milyon 

ton/yıl  
 47 bakteri familyasından 11’inin ve 8 Cyanophyceae 

familyasından da 6’sının atmosfer azotunu fikse ederek 
bitkilere sunduğu belirlenmiştir. 
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2.Azot Kaynağı Olarak ATMOSFER-2 
 Nonsimbiyotik yaşayan bakterilerle bir yılda 

atmosferden 5-10 kg N/ha tutulur. Tropik bölgelerde 
bu miktar 60-90 kg N/ha’a ulaşır. 

 Baklagillerle simbiyotik yaşayan Rhizobium 
bakterileri ile atmosferden fikse edilen N miktarı 
genellikle 20-100 kg/ha arasında değişmektedir. 
Rhizobium bakterileri ile atmosferden fikse edilen N 
miktarı bakteri türüne ve çevre şartlarına göre 
değişir.  

 Rhizobium türleri: Soya fasulyesi-R. japonicum, 
yonca-R. meliloti, fasulye-R. phaseoli, acı bakla-R. 
lupinii, üçgül-R. trifoli, fiğ-R. leguminosarum 
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2.Azot Kaynağı Olarak ATMOSFER-3 
2. Yağışlarla Atmosferden Toprağa N Aktarımı 

 Yağışlarla toprağa yılda yaklaşık 60 milyon ton 
nitrat ve nitrit, 140 milyon ton amonyak 
şeklinde azot karışmaktadır.  

 Toprağa aktarılan nitrat azotunun yaklaşık 
%10-20’si şimşek çakması sonucu atmosferde 
oluşur. 

 Hava kirliliği olan yerlerde N bileşikleri asit 
yağışları şeklinde toprağa aktarılır ve çevreye 
olumsuz etkiler yapar.   
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3.Azot Kaynağı Olarak Azotlu Gübreler 
Bunlar; 1-Organik Azotlu Gübreler, 2- Kimyasal Azotlu 
Gübreler şeklinde ayrılır. 

ORGANİK GÜBRELER:Bitkisel ve hayvansal kökenli organik 
karakterli materyallerden oluşmuş gübrelerdir. Bunlar: 

1-Ahır Gübresi, 2-Kompostlar,3-Kent Atıkları,4-Yeşil Güb. 
Organik Gübrelerin Faydaları: 
1.Toprak strüktürünün oluşumuna etkisi 
2.Toprağın su tutması ve elverişliliğine etkisi 
3.Toprak havalanmasına etkisi 
4.Toprak sıcaklığına etkisi 
5.Toprağın tava gelmesi ve işlemesine etkisi 
6.Toprağın KDK ve Tamponluk özelliğine etkisi 
7.Toprağın besin elementi miktarı ve alımına etkisi 
8. Toprağın biyolojik özelliklerine etkisi 
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Ahır Gübresi 
Hayvanlarının  sıvı  ve  katı  dışkıları  ile  yataklıklarının 

karışımından oluşan artıklar ahır gübresi olarak 
adlandırılır.  

Ahır gübresinin kalitesini etkileyen faktörler  

1. Hayvanın cinsine ve yaşına  

2. Hayvana yedirilen yemin miktarı ve besin değerine  

3. Hayvanların yemden yararlanma durumuna  

4. Hayvanların gördüğü işe 

5. Gübredeki katı dışkı ve idrar oranı  

6. Kullanılan yataklığın cins ve miktarına  

7. Gübrenin saklanma tekniği  
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Hayvanın cinsine ve yaşına 

Genç hayvanların  gübresi 
fazla  sindirim  nedeniyle 

 yaşlılara  göre  daha 
fakirdir. 

Süt hayvanların gübresi de 
besi hayvanlarına göre daha 

fakirdir. 

 

%N %P2O5 %K2O 

Sığır 2.0 1.0 2.0 

At 1.7 0.3 1.5 

Koyun 4.0 0.6 2.9 

Tavuk 4.5 2.1 2.5 
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GÜBRENİN MUHAFAZA EDİLMESİ 
Önemi: Ahır gübresinin bitkilere  faydalı olabilmesi için 
içinde bulundurduğu C/N oranı büyük önem taşımaktadır. 
Taze ahır gübresinin C/N oranı 40-60 civarındadır. Halbuki 
bu oran 15-25 olmalıdır. 
Muhafaza: Ahır gübrelerinin tarlaya verilinceye kadar 
geçen zaman içerisinde gübre değerini kaybetmeden 
muhafaza edilmesi en önemli konulardan bir tanesidir.  
Ahır gübresi 1-Ahır içerisinde ve  2-Ahır dışında 
muhafaza edilir.  
1-Ahırda muhafaza, gübrenin değerini koruma 
bakımından en iyi korumu şeklidir. Çünkü sıkışma olduğu ve 
yıkanma olmadığı  için besin maddelerinin kaybı söz konusu 
değildir.  
Ancak bu şekilde muhafaza hayvan sağlığı açısından iyi 
değildir.  
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2-Ahır dışında muhafaza: iki şekilde yapılır.  

1. Dağınık olgunlaştırma: Ahır dışındaki gübreliğe 
dikkatsizce, gelişi güzel yığılan gübrelerin bekletilmesi 
işlemidir.  

2. Toplu olgunlaştırma: Ahırdan çıkarılan taze gübre 
gübrelikte, toplu ve muntazam bir şekilde muhafaza edilir.  

Toplu olgunlaştırma sıcak (aerobik parçalanma) ve soğuk 
(anaerobik parçalanma) olmak üzere iki şekilde yapılır. 

GÜBREDEN MEYDANA  GELEN  KAYIPLAR  

1-Ahır içerisinde mutlaka yataklık kullanılmalıdır.  

Çünkü yataklık hayvan idrarını tutarak yıkanma yoluyla 
kayıpları önler, amonyak kaybını engeller.  

Yataklık içinde bulunan organik madde ve bitki besin 
maddelerini gübreye verir ve gübrenin kullanımını 
kolaylaştırır.  
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 2-Olgunlaştırma sırasında 
ahır gübresindeki mevcut 
azotun kaybını önlemek için 
ahır gübresine TSP, jips, 
CaCl2, Ca(NO3)2 gibi 
koruyucu maddeler 
katılabilir.  

3-Olgunlaştırma veya 
muhafazası sırasında 
anaerobik parçalanma uzun 
tutulmalıdır. Böylece azot 
ve organik madde kaybı 
azalır.  

4-Yıkanma kayıplarını 
azaltmak için gübrelik 
geçirimsiz olmalı, ayrıca  
yağış ve rüzgardan 
korunmalıdır.  

Dağınık olgunlaştırmada 
gübreden meydana gelen kayıp, % 

Gübrenin bekletilme süresi 

3 ay 6 ay 9 ay 

Topl. ağır. 39.6 56.0 71.1 

N 35.1 42.3 56.9 

P 17.4 31.5 38.4 

K 24.8 37.9 45.2 

O.madde 51.7 71.4 79.8 
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Taze ve olgun ahır gübresinin karşılaştırılması 

 TAZE GÜBRE 
1. Su kapsamı çok fazla 

2. C/N = 40-60 

3. Elverişli besin elementi 
miktarı düşük 

4. Yabancı ot tohumu içerir 

5. Steril değil 

6. Pis kokulu 

7. Kullanımı zor 

 OLGUN GÜBRE 
1. Su kapsamı düşük 

2. C/N = 15-25 

3. Elverişli besin elementi 
miktarı yüksek 

4. Yabancı ot tohumu 
içermez 

5. Steril  

6. Turba toprağı kokusu 

7. Kullanımı kolay 
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AHIR GÜBRESİNİN KULLANIMI 
 NE ZAMAN  
 NE KADAR  
 NASIL kullanmalıyız.   
 Ahır gübresinin tarlaya verilmesi için en uygun 

mevsimler ilkbahar ve Sonbahardır. 
 Kullanılacak ahır gübresi miktarı da genellikle dönüme 

2- 4 tondur.  
 Ahır gübresi özellikle az yağış alan bölgelerde ve ince 

bünyeli topraklarda Sonbahar mevsiminde uygulanır. 
 Çok yağış alan bölgelerde ve kumlu topraklarda ise 

ilkbahar aylarında gübreleme yapılır.  
 Ahır gübresi ince bünyeli topraklarda 15-20 cm, kaba 

bünyeli topraklarda ise 30-50 cm derinliğe 
karıştırarak uygulanmalıdır. 
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Kimyasal Gübre Ambalajı 
 Gübrelerin ambalajları üzerinde TS’ye 

göre şu bilgiler olmalıdır: 
 "Firmanın ticari unvanı veya kısa adı, 

adresi veya tescilli markası" 
 "Malın adı ve sınıfı (NPK 18-18-6 gibi)" 
 "Nitrat, amonyak ve üre halindeki azot 

miktarları, yüzde olarak" 
 "Suda ve sitratta çözünen P2O5 

miktarları, yüzde olarak" 
 "Net ağırlığı (kg olarak)" 
 "Bu standardın işaret ve numarası (TS 

2832 şeklinde)" 
 "istenildiğinde parti, seri veya kod 

numaralarının en az biri" 
 "imal tarihi" 
 "Gerektiğinde bu bilgiler yabancı dilde 

de yazılabilir." 
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KİMYASAL AZOTLU GÜBRELER 
 Amonyak (NH3)- %82 N 

 Amonyum nitrat- %26, %33N 

 Amonyum sülfat- %21N, %24 S 

 Amonyum nitrat- sülfat-  %30N, %5-6 S 

 Amonyum klorür- %25-26 N, %66 Cl 

 Üre- %46 

 Kalsiyum Nitrat- %15 N, %34CaO 

 Potasyum nitrat - %13 N, %44 K2O 

 Monoamonyum fosfat (MAP)- %11-12 N, %55-60 P2O5 

 Diamonyum fosfat (DAP)- %18 N, %46 P2O5 

 Amonyum fosfat sülfat - %13-16 N, %20-39 P2O5, %3-14 S 

 Üre-amonyum fosfat - %21-38 N, %13-42 P2O5 

 Üre-sülfat -%30-40 N, %6-11 S 

 Kompoze gübreler (20.20.0, 15.15.15 vd) 

 Yavaş Çözünenler (Üreform-%38N , İBDU-%32N, GDÜ) 


