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 GÜBRE  VE  GÜBRELEME 

 Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, 
hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir. 

 

 Bitkiler de insanlar ve hayvanlar gibi gelişmeleri için beslenmek 
zorundadırlar. Bitkiler besinlerinin büyük bir kısmını topraktan kökleri 
vasıtasıyla alırlar. Toprakta, yetiştirilen bitkilerin ihtiyacını karşılayacak 
miktarda besin maddesi yoksa, gübreleme vasıtasıyla toprağa bitki besin 
maddesi verilmesi gerekir. Toprak eğer beslenmezse, bir süre sonra besin 
maddelerinin eksilmesi nedeniyle üretim azalır.  

 

 Gübre Nedir? İçerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini 
birada bulunduran bileşiklere gübre denir. 

 

 

 Gübreleme Nedir? Gübrelerin toprağa veya doğrudan 
doğruya bitkiye verilmesi işlemine de gübreleme 
denir.Gübreler yapılarına göre işletme (organik) ve ticari 
(inorganik)gübre olmak üzere iki gruba ayrılır. 
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 Bitkilerin Gübre İhtiyaçlarının Belirlenmesi 

 Bitkilerin gübre ihtiyaçlarının belirlenmesinde şu yöntemler kullanılabilir; 

 1.Tarla denemesi metodu 

 2.Toprak analiz metodu 

 3.Bitki analiz metodu 

 4.Bitkilerde görülen eksiklik belirtilerini teşhis metodu 

 5.Radyoizotop metodu 

 1. Tarla Denemeleri Metodu 

 Bilinen en eski yöntemdir. Gübre ihtiyacının belirlenmesinde en doğru 
sonucu verir.  

 2. Toprak Analiz Metodu 

  Günümüzde verimlilik belirlemede en sık kullanılan yöntemdir. Toprak 
analiz yönteminde amaç toprağın bitkilerce alınabilir besin elementi miktarı 
hakkında fikir sahibi olabilmektir. Başlıca 4 aşaması vardır. 

 A.Toprak örneklerinin alınması 

 B.Toprak örneklerindeki alınabilir besin elementlerinin tayini 

 C.Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 

 D.Gübre önerilerinin geliştirilmesi 
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 GÜBRE  ÇEŞİTLERİ 

 Organik Gübreler 

 Organik gübreler bir yandan içerdikleri besin elementleri ile bitki 
beslenmesine katkıda bulunurken bir yandan da toprağın fiziksel yapısının 
düzelmesine olumlu etki yaparlar. Organik gübreler; yeşil gübreler, çiftlik 
gübreleri, kompost ev ve sanayi atıkları olarak sınıflandırılabilir. Meyve 
bahçelerinde yeşil gübreleme ancak çapalama sonucu yabancı otların 
toprağa karıştırılması ile yapılabilir. Ev ve sanayi atıklarının kullanılması da 
pek yaygın değildir. Pratikte organik gübreleme amacıyla genellikle 
kompost ve çiftlik gübreleri kullanılmaktadır.  

 İnorganik Gübreler 

 Gübreler içerisinde en sıklıkla kullanılan tür, inorganik gübrelerdir. Gübre 
bayilerinde satılan inorganik gübreler, bileşimlerinde bir veya birden fazla 
bitki besin maddesini bir arada bulundurur. İşletme gübrelerinden farklı 
olarak yüksek miktarda bitki besin maddesi içerir ve suda kolayca 
çözünürler. İnorganik gübreler  içerdikleri besin maddelerine göre;Azotlu 
,fosforlu, potasyumlu ve kompoze gübreler olarak 4 ana gruba ayrılırlar. 
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Azotlu Gübreler: 

 Azot, bitkiler için hayati önemi olan bir 

besin maddesidir. Azot, bitkinin yaprak ve 

dallarının büyümesini hızlandırır, tanedeki 

protein miktarını, çiçeklenmeyi, kuraklığa 

karşı dayanıklılığı ve kardeşlenmeyi 

arttırır. Azotun eksikliğinde; bitkide gelişme 

geriler, kök teşekkülü ve kardeşlenme 

azalır, renk açık yeşil ve verim düşük olur. 
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 Bölgemizde en çok satılan ve kullanılan azotlu (üst) gübre 
formları ; 

   % 21 Amonyum Sülfat        ( Amonyumlu gübre) 

   % 26 Amonyum Nitrat         (Nitratlı  gübre) 

   % 33 Amonyum Nitrat         (Nitratlı  gübre) 

   % 46 Üre’dir.                       (Amildi gübre) 

 Amonyum Sülfat beyaz renklidir. Ve toz şekere benzediği 
için halk arasında şeker gübre olarak da bilinir. Kimi zaman 
açık yeşil, açık mavi veya grimsi yeşil renkli de olabilir. 
Terkibinde % 21 azot bulunan amonyum sülfat, asit 
reaksiyonlu topraklarda uzun süre kullanılırsa asitlenme 
yapabilir.  

 Amonyum nitrat, kireç ihtiva eder ve 100 kilosunda 26 ile 
33  kg arasında saf azot vardır. 

 Üre ,içerisinde en fazla azot bulunduran gübredir. 100 
kilogramında 45-46 kilo saf azot bulunur. Suda tamamen 
erir, beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir. Üre bütün bitkilere 
rahatlıkla uygulanır. Sonbahar ve İlkbahar 
gübrelemelerinde, bitkinin gelişme dönemlerinde de 
kullanılabilir. Ürenin fazlaca verilmesi gerektiği durumlarda, 
verilecek miktar birkaç kısma bölünerek uygulanmalıdır. 
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Fosforlu Gübreler: 
 Fosforlu gübreler tohumların hızla 

çimlenmesine, köklerin erkenden büyümesine 
ve genel olarak bitkinin hızla gelişmesine 
yardımcı olurlar. Olgunlaşmayı erkenleştirdiği 
gibi dolgun tane meydana gelmesini ve bol 
meyve bağlanmasını da sağlarlar. Hastalık, 
soğuk ve kuraklığa karşı dayanıklılığı arttırırlar. 
Ürünlerin kalitesi üzerinde de olumlu etki 
yaparlar. 

 Bölgemizde en çok kullanılan fosforlu gübre 
çeşidi Triple Süperfosfattır (% 42-44 P2O5) . 
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 Potasyumlu Gübreler: Bitkiler, azot ve fosfordan sonra, en 
çok potaslı gübrelere ihtiyaç duyarlar. Çünkü bunlar 
bitkinin hastalık, soğuk ve kurağa karşı dayanıklılığını 
arttırdığı gibi meyve ve tohumların nişasta, şeker ve yağ 
toplamasında potasın tesiri çok önemlidir. Su sarfiyatını 
ayarlar, bitkinin dayanıklılığını, kokusunu ve tadını 
düzenler. 

 Türkiye ve özellikle de bölge topraklarımız potasyumca 
zengindir. Ancak fazla yağışlı yerlerle, kumlu topraklarda 
potasyum eksikliğine rastlanabilmektedir. Böyle yerlerde 
potasyumlu gübre mutlaka verilmelidir. İnorganik 
gübrelerin potasyum içerenleri de iki tanedir. Bunlar  
potasyum sülfat ve potasyum nitrattır. 

 Yurdumuz toprakları genelde potasyum bakımından 
yeterli durumda olduğundan, potaslı gübre tüketimi de 
sınırlıdır. Potasyum sülfat % 48-52 oranında potasyum 
bitki besin maddesi içerir. Potasyum nitrat ise % 46 
oranında potasyum bitki besin maddesi içermektedir. 

 Potasyumlu gübreler ancak, toprak analizi yaptırıldıktan 
sonra verilen tahlil sonuçlarına göre ihtiyacı olan yerlerde, 
uygun miktarda kullanılmalıdır. 
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 Kompoze Gübreler :Kompoze gübreler birden fazla bitki besin maddesini 
bir arada bulundururlar. Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin 
maddeleri azot, fosfor, potasyumdur. Bunlar sırasına göre % olarak ifade 
edilir.Örneğin 15-15-15 terkibindeki bir kompoze gübrenin 100 
kilogramında 15 kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kilo da potasyum oksit var 
demektir.Diamonyum fosfat 18-46-0 terkibindedir. Diamonyum fosfat fosfor 
ve azot gibi iki önemli bitki besin maddesini içerir. Koyu gri veya kirli beyaz 
renkli tanecikler halindedir. içerisinde her bir kilo azota karşılık, yaklaşık 3 
kg fosfor bulunur. Bütün bitkilerde kullanılabilir. Diamonyum fosfatın 100 
kilosunda yaklaşık olarak 65-70 kg. saf bitki besin maddesi vardır. 

 20-20-0 terkibindeki kompoze gübrenin 100 kilosunda, 20 kilo saf azot, 20 
kilo saf fosfor var; potasyum ise yok demektir. Gri-kahverengi granüller 
halindedir. Uygun şartlarda uzun süre saklanabilir ve her türlü toprakta 
kullanılabilir.15-15-15 şeklindeki kompoze gübrede azot, fosfor ve potas 
gibi temel bitki besin maddeleri vardır. Bu gübrenin 100 kilogramında 15 
kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kilo potas vardır. 

 Gübreleme Şekilleri :Gübre toprağa, banda verme, serpme, üstten veya 
yandan gübreleme, püskürtme (yapraktan), damla sulama şekillerinden 
hangisi uygunsa o şekilde verilir. Gübreyi yukarda belirtilen şekillerden biri 
ile uyguluyorsak uygulamaya geçmeden önce, ne miktarda verileceğinin 
belirlenmesi önemli bir konudur.Gübrenin az veya fazla verilmesinin pek 
yararı olmayacağının da bilinmesi gerekir. En uygun gübre türüne ve 
miktarına karar verebilmek için, mutlaka ekilecek tarladan toprak örneği 
alınmalı ve tahlil yaptırılmalıdır.Toprağa uygun gübrenin cins ve miktarını 
tespit eden laboratuvarlar, toprak analizi yolu ile raporlar hazırlayarak 
çiftçiye yardımcı olurlar.Laboratuvarlarda toprak örnekleri, kimyasal yollarla 
analiz edilir.  
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 Yaprak Gübresi: Organik ve mineral gübreler toprağa uygulanabildikleri gibi 
toprak üstü aksamlara, özellikle bitkilerin yapraklarına da 
uygulanabilmektedir. Yani bitkilerin birinci besin alma organları kökleridir. 
İkinci olarak ta yapraklar ve sınırlı olsa da diğer toprak üstü aksamlarından 
besin maddesi alabilmektedir.Yapraklar ve diğer toprak üstü organlar bir 
yandan fotosentez işlemlerini sürdürürken diğer yandan da suda çözülmüş 
organik ve inorganik maddeleri iyon şeklinde üre ve metal kleytler gibi 
maddeleri molekül şeklinde ve CO2, O2 ve SO2 gibi besin maddelerini de 
gaz halinde emerler. 

 Yapraklardan özellikle N, P, K gibi makro besin elementlerinin püskürtülerek 
verilmesi pek ekonomik ve yaygın değildir. Zira yaprakların  emme  hızları 
son derece düşüktür ve bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementi yanında son 
derece sınırlı kalır. Gerçi son yıllarda topraktan gübrelemeye destek olarak 
özellikle üre uygulaması yaygınlaşmaktadır. Ancak tek başına yapraktan 
uygulamak yeterli değildir. Bu sebeple bitkilere yapraktan daha az ihtiyaç 
duydukları mikro besin elementlerinin verilmesi daha uygun ve daha 
yaygındır. Sonuç olarak gübrelerin bitki toprak üstü kesimlerine genellikle 
sıvı biçimde ve püskürtülerek uygulanmalarına yaprak gübrelemesi denir. 
Bitkilerin yapraklarına püskürtülerek verilen ve içinde bir veya birden fazla 
bitki besin elementi bulunan çözeltilere de yaprak gübreleri denir.  

 

www.muslumcoskun.com
www.muslumcoskun.com

www.muslumcoskun.com


 Yapraktan Gübre Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 a). Tahıllarda çimlenmeden 3 yaprak oluşumuna kadar ve başak 

sürümünün başlangıcı ile çiçeklenmede, şekerpancarında 5 yaprak 

oluşumuna kadar, yem bitkilerinde ise biçimden 1 gün sonra gübreleme 

yapılmamalıdır. b). Çiçeklenme döneminde ve meyve oluşumunun 

başlangıcında yapraktan gübreleme yapılmamalıdır. c).Mümkünse 

yapraklar alttan gübrelenmelidir. Üstten gübreleme mercek oluşumu ve 

tuz birikimi ile yakıcı etki yapabilir. d). Güneşin dik geldiği zaman 

gözenekler fazla su kaybını önlemek için kapalı olacağından gübreleme 

sabah erken ve akşam geç saatlerde ve mümkünse rüzgarsız havalarda 

yapılmalıdır. e). Çözelti konsantrasyonu iyi ayarlanmalıdır. f). Yapraktan 

gübrelemede püskürtülen su damlacıklarının büyüklüğü 0,1-0,2 mm gibi 

küçük olmalıdır. g). Üre gibi yakıcı gübreler uygulandığında içine 

çözeltinin pH’ sının düşürülmesi için silikon içerikli bazı maddeler 

eklenmesi absorbsiyonu artırdığı gibi yaprakların zarar görmesini de 

önler. 
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 Yapraktan Gübrelemede Rastlanan Bazı Olumsuzluklar 

 a). Kahve ve turunçgil gibi bazı bitkilerde yapraktan gübrelemenin etkisi, 
bunların yapraklarının absorbsiyon hızları çok düşük olduğundan sınırlı 
kalmaktadır. b). Hidrofobik (su sevmeyen) özelliğe sahip bitki yapraklarının 
yüzeylerinden besin elementi çözeltileri akarak uzaklaşır ve yine besin 
elementlerinin etkisi sınırlı kalır. c). Yağışlı bölgelerde ve sulama sularıyla 
besin elementleri yapraklardan kolaylıkla yıkanabilir. d). Kurak ve yarı kurak 
bölgelerde püskürtülen besin maddeleri, çözelti hızla kuruduğundan nitratlı 
gübrelerde olduğu gibi tuz oluşturarak dokuda yanma ve nekrotik belirtilere 
yol açar. e). Kalsiyum gibi hareketsiz besin elementlerinin bir yapraktan 
diğer yaprağa geçici sınırlı kaldığından eğer homojen bir gübreleme 
yapılmamışsa dengeli bir beslenme gerçekleşmeyebilir.  
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 Fertigasyon:Son yıllarda sulama yöntemlerinde  uygulanan yeni teknolojiler 
gübrelerin uygulanmasında da bazı kolaylık ve yenilikleri beraberinde 
getirmiştir. Örneğin damla sulama sistemi modern meyve bahçelerinin 
vazgeçilmez ekipmanı haline gelmiştir. Bu durum gübre uygulamalarının da 
sulama suyu ile verilmesini sağlamıştır. Fertigasyon olarak bilinen bu 
yöntemde suda çözünebilir formdaki gübreler sulama sistemine aplike edilen 
bir gübre tankı vasıtası ile meyve bahçelerine verilmektedir. Piyasada çeşitli 
ticari isimlerle farklı besin elementi içerikli çok sayıda sıvı veya suda 
eriyebilir gübre vardır.  
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Bitki Cinsi  N- kg/da P2O5 kg/da Bitki Cinsi  N- kg/da P2O5 kg/da 

Buğday 

(K) 

11 9 Arpa (S) 13 8 

Buğday 

(S) 

16 13 Çeltik 14 11 

Arpa (K) 8 7 Mısır 19 13 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  İÇİN GÜBRE  TAVSİYELERİ 

  

I.Hububat Tarımında Gübreleme 

A.Hububata verilecek azot ve fosfor miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

NOT : Toprak analizlerine göre, toprakta bitkiler tarafından alınabilir 

potasyum (K2O) miktarı dekarda 20 kg'dan az ise 20 kg, 20 - 30 kg 

arasında ise 10 kg potasyum sülfat gübresi verilmelidir. Toprakta 

bulunan potasyum 30 kg'dan çok ise potasyumlu gübre verilmesine 

gerek yoktur. 
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B.Gübrelerin Verilme Zamanı ve Şekli 

 Ekimin mibzerle yapılması halinde yukarıda tabloda belirtilen 

miktarlardaki azotlu gübrelerden tercihen amonyum sülfat veya üre gübresinin 

yarısı ekim esnasında elle veya gübre dağıtıcısı ile tarla sathına serpilir. 

Fosforlu gübrelerden normal süperfosfat veya triplesüperfosfat mibzerle 

tohumla birlikte banda verilir. Yahut elverişli mibzer varsa azotlu gübre fosforlu 

gübre ile birlikte, ekim esnasında, tohumla beraber bant'a verilir. Ekimde 

diamonyumfosfat (DAP) gübresi kullanıldığı takdirde DAP gübresi içerisindeki 

azot kafi gelmeyeceğinden buna ilaveten kuru şartlarda ekim yapılan yerlere 

dekara 8 -10 kg amonyum sülfat veya 4 - 6 kg üre ,sulu şartlarda ise dekara 18 

- 20 kg amonyum sülfat veya 8 -10 kg üre gübresi verilmelidir.Azotlu gübrenin 

ikinci yarısı (DAP verilerek yapılan ekim dahil) tercihen amonyum nitrat, yoksa 

amonyum sülfat veya üre olarak erken ilkbaharda kardeşlenme başlangıcında 

uygulanmalıdır.Kuru şartlarda hububat tarımı yapılan yerlerde azotlu gübrenin 

iki defada verilmesine imkân olmadığı hallerde azotlu gübrenin tamamı bir 

defada ve tercihen amonyum sülfat veya üre olarak ekimde tatbik edilmelidir. 
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Mibzerle ekim yapılmayacak ise yani tohum serpme olarak 
ekilecekse gerek fosforlu gübre ve gerekse azotlu gübre 
tohumla birlikte toprak sathına elle serpilir ve sürülerek 
tohumla birlikte toprağa karışması temin edilir.Çeltik 
gübrelemesi için, tabloda miktarları belirtilen fosforlu 
gübrelerden herhangi birisi ile azotlu gübrelerden 
tercihen amonyum sülfat gübresinin tamamı veya yarısı 
ekimden 1 - 2 gün önce toprak sathına elle serpilerek 
tatbik edilmeli ve 8-10 cm derine mutlaka gömülerek 
ekim yapılmalıdır.Azotlu gübrenin ikinci yarısı tercihen 
amonyum sülfat olarak, çeltik tavalarındaki su çekildikten 
sonra uygulanmalı ve hemen su verilmelidir. 
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Bitki Cinsi  N- kg/da P2O5 kg/da Bitki Cinsi  N- kg/da P2O5 kg/da 

Pamuk 16 7 Susam 7 6 

Patates (sulu) 12 9 Soya 3 6 

Yonca (sulu) 3 25/yıl Yerfıstığı 3 6 

Mercimek 3 10 Nohut 3 10 

Ayçiçeği 5 5 

II.Pamuk, Ayçiçeği,Patates, Yerfıstığı,Yonca Ve Mercimek Tarımında 

Gübreleme 

A.Pamuğa, patatese, yoncaya ve mercimeğe verilecek azot ve 

fosfor  miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Sıraya ekilen bitkiler banda verilen gübrelerden daha çok yararlanırlar 

NOT : Toprak analizlerine göre, toprakta bitkiler tarafından alınabilir 

potasyum (K2O) miktarı dekarda 20 kg'dan az ise 25 kg, 20 - 3Q,kg 

arasında ise 15 kg potasyum sülfat gübresi verilmelidir. Toprakta bulunan 

potasyum 30 kg'dan çok ise potasyumlu gübre verilmesine gerek yoktur. 
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 B.   Gübrelerin Verilme-Zamanı ve Şekli 

 Pamuk tarımı için yukarıdaki tabloda miktarları yazılı fosforlu 
gübrelerden herhangi birisinin tamamı ile azotlu gübrelerden 
amonyum sülfat, üre veya amonyum nitrat gübresinin yarısı 
ekim anında bant'a verilmeli azotlu gübrenin ikinci yarısı ise ilk 
sudan önce uygulanmalıdır. 

 Patates tarımında yukarıda tabloda cins ve miktarları yazılı fosforlu gübrenin 
tamamı ekimde banda ,azotlu gübrelerden tercihen amonyum sülfat, üre 
veya amonyum nitrat gübresinin yarısı ekim anında bant'a (karık'a) tohum 
derinliğine, azotlu gübrenin ikinci yarısı ise ilk çapadan hemen önce sıralar 
yakınına serpilerek verilmelidir. 

 Yonca ekimi yapılacak yerlerde toprak hazırlığı sırasında tabloda belirtilen 
miktarlardaki fosforlu gübrelerin herhangi birisinin tamamı 15-20 cm 
derinlikteki toprakla karıştırılmalıdır. Daha sonra tarla yüzeyi düzeltilirken 
azotlu gübrelerden herhangi birisinin tamamı verilmeli ve 5-10 cm derinliğe 
karıştırıldıktan sonra mibzerle ekim yapılmalıdır. Mibzerle ekim yapılamadığı 
hallerde ekim serpme olarak yapılabilir.İlk tesiste yoncanın birkaç yıllık 
fosforlu gübre ihtiyacı bir defada ekimden hemen önce uygulanabilir. 
Böylece de yoncalığın birkaç yıl, gübrelenmesine gerek kalmayabilir. Yonca 
tohumunun ekimden önce bakteri kültürü ile aşılanması ekonomik bir 
gübreleme için gereklidir. 
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 Bol mahsûl için gübreleme esastır. 

Mercimek tarımında, tohumun mibzerle sıraya ekilmesi 

halinde yukarıdaki tabloda cins ve miktarları belirtilen azotlu 

gübrelerden herhangi birisinin tamamı tarla sathına serpilir; 

fosforlu gübrelerin herhangi birisi ise, tohumla birlikte mibzerle 

bant'a verilir. Mibzerle ekim yapılmadığı hallerde azotlu ve 

fosforlu gübreler tohumla birlikte satha serpilerek ekim yapılır. 

Diamonyumfosfat kullanıldığında mercimeğe ayrıca azotlu 

gübre verilmesine gerek yoktur. Tohumların ekimden önce 

bakteri kültürü ile aşılanması yararlı olur. Bakteri kültürü 

kullanıldığında azotlu gübre verilmesine gerek yoktur. Bakteri 

kültürü Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsünden 

temin edilebilir. 
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Bitki Cinsi  N- kg/da P2O5 kg/da Bitki Cinsi  N- kg/da P2O5 kg/da 

Domates 15 11 Kavun (K) 6 5 

Patlıcan 24 13 Kavun (S) 12 8 

Biber 21 13 Karpuz(K) 6 5 

Sarımsak (sulu) 15 7 Karpuz(S) 12 8 

Soğan 15 7 Salatalık 12 8 

III.Sebze  Tarımında Gübreleme 

A.Sebze ve bostana verilecek azot ve fosfor miktarları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

NOT : Toprak analizlerine göre, toprakta bitkiler tarafından alınabilir 

potasyum (K20) miktarı dekarda 20 kg'dan az ise 25-kg, 20-30 kg 

arasında ise 15 kg potasyum sülfat gübresi verilmelidir. Toprakta bulunan 

potasyum 30 kg'dan çok ise potasyumlu gübre verilmesine gerek yoktur. 
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 B.   Gübrelerin Verilme Zamanı ve Şekli 

 Sebze yetiştirmek için dönüme 2-3 ton yanmış ve olgunlaşmış çiftlik gübresi 
verilir. Daha sonra tabloda miktarları belirtilen fosforlu gübrelerden herhangi 
biri ile gerekiyorsa potasyumlu gübrenin tamamı dikimde kök derinliğine yani 
fide dikimi karığının tabanına atılır ve dikim yapılır. Tabloda miktarları 
belirtilen azotlu gübrelerden tercihen amonyum nitrat veya diğer azotlu 
gübrelerden herhangi birisinin yarısı dikimden 15 gün sonra verilir. Azotlu 
gübrenin ikinci yarısı ise meyve bağladıktan sonra gövdeden 5 -10 cm 
uzağa atılır ve toprakla hafifçe karıştırılır. 

 Bostan (kavun -karpuz) tarımında ise tabloda belirtilen fosforlu gübrelerden 
herhangi birinin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı ekim anında ocak veya 
sıraların yakınına uygulanır ve ekim yapılır. Azotlu gübrenin ikinci yarısı ise, 
çapadan önce ocakların etrafına serpilmeli veya sıralar yanına verilmelidir. 
Kuru şartlarda bostan ekimi yapıldığında azotlu gübrenin tamamı ekim 
esnasında uygulanmalıdır. 
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Bitki Cinsi  N- kg/ağaç P2O5 kg/ağaç 

Bağ (kuru) 0.2 kg/omca 0.1 kg/omca 

Bağ (sulu) 0.6 kg/omca 0.25 kg/omca 

Meyve (kg/ağaç) 0.6 kg/ağaç 0.5 kg/ağaç 

Zeytin (kg/ağaç) 0.3 kg/ağaç 0.2 kg/ağaç 

Antepfıstığı (kg/ağaç) 0.5 kg/ağaç 0.25 kg/ağaç 

IV.Bağ. Meyve, Zeytin Ve Antep Fıstığı Ağaçlarının Gübrelenmesi 

A.Bağ, meyve, zeytin ve Antepfıstığına verilecek azot ve fosfor 

miktarları aşağıdaki  tabloda  gösterilmiştir. 

NOT : Toprak analizlerine göre, toprakta bitkiler tarafından alınabilir 

potasyum (K2O) miktarı dekarda 20 kg'dan az ise 25 kg, 20 - 30 kg 

arasında ise 15 kg potasyum sülfat gübresi verilmelidir. Toprakta bulunan 

potasyum 30 kg'dan çok ise potasyumlu gübre verilmesine gerek yoktur. 
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 B.   Gübrelerin Verilme Zamanı ve Şekli 

 Kuru ve sulanır şartlarda yetiştirilen bağlara yukarıda tabloda miktarları 
belirtilen fosforlu gübrelerden herhangi birisi ile gerekiyorsa potasyumlu 
gübrelerin tamamı ve azotlu gübrelerden tercihen amonyum sülfat veya üre 
gübresinin yarısı bölgenin iklim durumuna göre Şubat ve Mart aylarında 
yapılan toprak işlemesi sırasında, azotlu gübrenin ikinci yarısı ise tercihen 
amonyum nitrat olarak ilk çapadan önce verilmelidir. 

 Meyve, zeytin ve Antepfıstığı ağaçlarına yukarıdaki tabloda ağaç başına 
verilecek fosforlu ve gerekiyorsa potasyumlu gübrenin tamamı ile azotlu 
gübrenin yarısı; bölgenin iklim durumuna göre Şubat, Mart aylarında azotlu 
gübrenin ikinci yarısı ise Mayıs veya Haziran aylarında verilmelidir. Fosforlu 
gübre ile potasyumlu gübre ağaç tacı altındaki daire çevresine açılacak 15 -
20 cm genişliğinde ve 15-20 cm derinliğindeki hendeğe verilerek üzeri 
kapatılmalıdır. Azotlu gübre ise ağaç tacı altında, gövdeden yarım metreye  
kadar olan saha hariç tutulmak suretiyle toprak yüzeyine serpilip tırmık veya 
çapa ile işlenerek toprakla karıştırılmalıdır.  

 Bağ, zeytin, meyve ve Antepfıstığı bahçelerinde sıra aralarının traktör ile 
işlenmesi mümkün olan hallerde şekilde görüldüğü gibi birinci yıl kuzey - 
güney doğrultusundaki sıralara ikinci yıl doğu - batı doğrultusundaki sıralara 
gübreler verilebilir. 
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Fosforlu ve gerekiyorsa 

potasyumlu gübre erken 

ilkbaharda ağaç tacının 

altına (izdüşümüne) 

açılacak 15-20 cm genişlik 

ve 15-20 cm derinlikte 

daire şeklindeki hendeğe 

verilerek üzeri toprakla 

doldurulur. 

Toprak işlemenin traktörle 

yapılabileceği hallerde gübreler 

ağaç sıralarına paralel geçen 15-

20 cm derinlikte açılan 

hendeklere verilebilir. 1 numaralı 

sıralar bir sene 2 numaralı sıralar 

ertesi sene gübrelenir. 
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 AZOT : Azot bitkilerin temel yapı taşlarındandır. Amino asitler, proteinler, 
nükleik asitler gibi organik bileşiklerin vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. 
Azot bitkilerde vegetatif aksamın gelişmesini sağlar. Noksanlığı zararı daha 
çok yaşlı yapraklarda yapraklar küçük ve yaprak rengi sarı-yeşil portakal 
sarısından kırmızıya kadar değişebilir. Yapraklar sanki sonbahardaki 
dökülmeye benzer renk alırlar. Ve aşağıdan yukarıya doğru bir yön takip 
edip dökülür. Yaşlı yapraklar esmerleşir ve kuruyup erken dökülür. Sürgünler 
kısa-ince kalır. Çiçek teşekkülü iyi olmaz çiçek sayısı azalır. Çiçekler küçük 
ve renkleri bozuktur. Kökler sürgünlere oranla daha uzun yan kök teşekkülü 
azdır. Bitkilerde tohum ve meyve de azalmaktadır. AZOT FAZLALIĞINDA 
ise bitkiler bodur kalmaktadırlar. Yapraklarda şekil bozuklukları ve renk 
bozuklukları görülmektedir.Azot fazlalığı  bitkilerde  vegetatif gelişme 
periyodunu uzatır. Çiçeklenmeyi geciktirir.  
FOSFOR : Fosfor bitkide; enerji depolanması ve taşınması, genlerin ve 
kromozomların yapı taşı olması ve besinlerin taşınması gibi fizyolojik 
işlevlere sahiptir. Fosfor ayrıca çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu artırır, 
saçak kök oluşumunu sağlar, tohumların çimlenmesinde etkilidir, 
olgunlaşmayı hızlandırır.Noksanlık zararı daha çok yaşlı yapraklarda görülür. 
YAPRAK koyu yeşil renkli, kenarları kırmızımsı mor olmaktadır. Yaprak 
kenarlarında yarım ay şeklinde sarımsı kahverengi-siyah benekler oluşur. 
Erken yaprak görülür. Yapraklar donuklaşır ölür. Gelişme zayıf, muntazam 
değildir. Sürgün zayıf, yan sürgün teşekkülü azdır. Çiçek ve tomurcuk 
teşekkülü çok azdır. Çiçekler küçük ve renkleri bozuk, kök teşekkülü zayıf 
saçak kök azdır. Renk kırmızımsı kahverengidir, (enfeksiyon hastalıklarına 
karşı hassasiyet fazlalaşır). Fosfor fazlalığı demir ve diğer maddeleri tutar ve 
onların noksanlık arazlarını ortaya çıkarır.Fosfor fazlalığı Fe, Zn ve Cu’ın 
alımını engellediğinden dolaylı olarak bitkiye zarar verir.  
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 Potasyum : Potasyuma genellikle kumlu topraklarda ve organik topraklarda 
ihtiyaç vardır. Bitkilerde kök sisteminin gelişmesini artırır. Bitkide nişasta ve 
şeker teşekkülünde rol oynar. Bitkinin hastalıklara karşı dayanıklılığını artırır. 
Tanelerin, dolgunluğunu sağlar. Noksanlığında bitkilerde büyüme yavaşlar. 
Yapraklarda kıvrılma,renk değişimi olur.Potasyum fazlalığı Mg ve Ca 
noksanlığına sebep olabilir. 
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A-Toprak Analizi Nedir Niçin Yapılır 
 

  

 Toprak analizi, tarım yapılan tarla topraklarının gübre 

ihtiyacını tespit etmek için yapılır. Karlı bir gübreleme ancak 

bitkinin isteği olan gübre cins ve miktarını bilmek ve bu 

gübreleri uygun zamanda ve şekilde toprağa vermekle olur. 

Belli bir tarlayı temsil eden toprak örneği laboratuarda analiz 

edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarları bulunur. 

Böylece ekilen bitkinin iyi ürün vermesi için hangi gübrelerin 

verileceği ortaya konur. Toprak analizleri sayesinde topraklarda 

eksik olan ve dolayısıyla bitkinin verimini düşüren besin 

maddelerinin hangileri olduğu anlaşılır. Böylece çiftçiye gübre 

için harcadığı paradan en çok yarar sağlamak için yardım eder. 
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Toprağımızı analiz ettirmeden önce 

gübrelersek büyük hataya düşebiliriz; 

 
 

 1- Fazla gübre kullanılır, fazla para harcar, toprağa ve bitkiye zarar 

verebiliriz.  

 2- İhtiyaçtan daha az gübre kullanırsak ürünü azaltırız. 

 3- Yanlış cins gübre kullanırsak mahsule ve toprağa zarar veririz. 

 4- Gübreyi uygun zamanda ve şekilde vermezsek istenilen miktarda 

ürün alamayız. 

 5- Yetiştirilecek ürünün cinsini doğru olarak tayin edemeyiz. 

  İşte böyle hatalara düşünce de gübreden beklediğimiz faydaları 

sağlayamayız. Onun için gübre kullanmadan önce, mutlaka toprağımızı 

analiz ettirmeliyiz. 
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B- Toprak Örnekleri Nerelerden Alınmaz! 

 

 

 1-Önceden gübre konulmuş yerlerden, 

 2-Hayvan gübresi yığılan yerlerden, 

 3-Harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden, 

 4-Sap, kök yabani otların yakıldığı kısımlardan, 

 5-Tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden tarla hudutları ve 

yakınlarından, 

 6-Ağaç altlarından, dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlardan, 

 7-Sıraya gübreli ekim yapılan mahsullerde sıra üstlerinden, 

 

 TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINMAZ! 
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C- Toprak Örneğini Nerelerden Alalım ? 

 
 Aynı tarla içinde değişiklikler gösteren yerler varsa, her alan için Şekil 

1'de gösterilen işlem yapılır ve birer adet karışık toprak örneği (1-2 kg) 

alınır.  

Ayrı örnek almayı gerektiren bu değişiklikler şunlardır: 

1.Renk (Aynı tarladaki koyu, açık gri, kırmızı vs. gibi renk farklannın 

bulunduğu yerlerden), 

2.Eğim (Taban ve yamaçta bulunan yerler), 

3.Yön (Kuzey, Güney, Batı, Doğu kısımları), 

4.Toprağın bünyesi (Kumlu, Tınlı, Killi vs.), 

5.Toprağın derinliği (Derin, orta veya sığ), 

6.Verim farkı(Değişik cins ve miktarlarda ürün kaldırılan kısımlar), 

7-Gübre farkı (Değişik gübreleme yapılan yerler ve gübresiz kısımlar), 

8.Toprak işleme farklılığı (Değişik toprak işleme, farklı çapalanan ve 

sulanan kısımlar). 

Tarlaların yukarıda sayılan ve bunlara benzer değişiklikleri gösteren 

her kısımdan şekil 1'deki işleme uygun olarak örnek alınmalı ve ayrı 

torbalara konulmalıdır. 
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D- Toprak Örneği Ne İle Ve Nasıl Alınır? 
 

   

 Tarlada önemli değişikler gösteren kısımların her birinden ayrı ayrı birer 

karışık örnek alınmalıdır. Tarlanın her tarafı aynı özelliğe sahip olsa bile 40 

dekardan (dönüm) büyük ise bir toprak örneği yeterli değildir. Örnek almak için 

bir çok aletler kullanılabilir. En kullanışlı olanı toprak burgusudur. Bu aletin 

bulunmadığı hallerde toprak örneği bahçe küreği (bel) le de  alınabilir (Şekil2).                                                         

.   

 

 Toprak numunesi almak için kullanılan burgu, kürek gibi aletler, toprak 

örneğinin alınacağı derinlik toprağı işleme derinliğine göre değişir. Gübreleme 

amacıyla alınan bu örneklerin derinliği 15-20 cm (1 karış) olmalıdır. Şekil 3'te 

olduğu gibi V harfi şeklinde bir çukur kazılır sonra çukurun düzgün tarafından 

takriben 3-4 cm kalınlığında 15-20 cm bir toprak dilimi alınır. Bağ ve meyve 

ağaçlarının gübrelenmesinde ise 0-20, 20-40, 40-60 cm derinliklerde karışık 

toprak örnekleri alınmalıdır. 
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   Tarlanın büyüklüğüne göre toprak yüzü 
hafifçe sıyrılarak açılan her 10-20 ayrı 
çukurdan alınan toprak örnekleri temiz bir 
bez üzerine veya kova içerisine konularak 
iyice karıştırılır. Karıştırılırken toprak 
kesekleri parçalanmalı, bitki ve taş parçaları 
ayıklanmalıdır. Daha sonra bu karışımdan 
alınan 1 - 2 kg kadar toprak temiz bir torbaya 
konarak etiketlenmelidir. 

  Toprak örnekleri ekimden veya gübre 
kullanma tarihinden 1,5 - 2 ay önce 
alınmalıdır. Donlu ve çamurlu günlerde örnek 
alınmaz. 
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 E -Alınan Toprak Örneklerinin Toprak Analiz Laboratuarına Gönderilmesi 

Karışık toprak örneğinin alındığı her tarla veya kısmı temsil eden toprak örnekleri için 

kurşun kalemle doldurulan bilgi kağıtları tercihen bez torbaların içine konur. Ayrıca 

aynı bilgi kağıdından (etiket) birde örnek torbasının ağzına bağlanır. 
 

Torbaya konulacak etiket aşağıdaki bilgileri taşımalıdır. 

ili                   : ......................... 

İlçesi             : ......................... 

Köyü             : ......................... 

Mevkii           : ......................... 

Adı Soyadı   : ......................... 

Geçen yıl ekilen ürünün adı : 

Bu yıl ekilecek ürünün adı   : 

Sulanıp sulanmadığı             :  

Alındığı derinlik                     : 

Adres                     : 

  

GÖNDERME ADRESİ : 

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 63040 ŞANLIURFA 

TIf.    : O 414 313 28 83    Fax    : O 414 313 28 82  

www.sanliurfatopraksu.gov.tr 
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Bitkilerden Örnek Alınması     

  

        Bitkilerden örnek alırken aşağıdaki hususlara gerekli özen gösterilirse 

daha doğru ve kesin sonuçlar elde edilir. 

 

 Analizlerin duyarlığı 

 Bitki aksamı 

 Bitkinin gelişme dönemi 

 Örnekleme zamanı 

 Örnekleme yapılacak bitki sayısı 

 Örneklenen bitkideki aksam sayısı 

   

  Eğer belirli bir örnekleme zamanı verilmemişse ya da bilinmiyorsa üst 

kısımlardaki olgun yaprakları örneklemek en doğrusudur. 
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 Tek Yıllık Bitkilerden Numune Alınması 

 

 Tahıllardan 1 m uzunluk ve genişlikteki 
çerçeveler parsel büyüklüğüne göre 
tesadüfi olarak tarlanın 3-6 değişik 
kısmına konur ve çerçeve içinde kalan 
ve genel olarak gelişmesini 
tamamlamış en genç yapraklardan 
numune alınır. Patates ve bezelyeden 8-
9 boğumdan, üstten üçüncü boğumdaki 
yapraklar sapı ile birlikte alınmalıdır. 
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Çok Yıllık Bitkilerden Numune Alınması 

 
 

 Ağaçlardan gelişmesini tamamlamış en 
genç yapraklar, ağacın her yönünden 
ve bir yıllık sürgünler üzerindeki 
yapraklardan alınır. Yaklaşık olarak her 
numune için en az 60-80 yaprak 
alınması gerekir. Yoncada ise toprak 
yüzeyinden tüm bitki kesilir, alt ve uç 
kısmı çıkarılır, gövdenin orta kısmı 
numune olarak alınır. Uygun alınma 
zamanı ise 1/3 çiçeklenme dönemidir. 
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  Güney Doğu Anadolu bölgesinde 

toprak analiz sonuçlarına göre 

çeşitli bitkilere verilmesi gerekli 

fosforlu gübre miktarları (kg 

P2O5/dekar) 
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Bitki Çeşidi Tarım Şekli Bitkilere Yarayışlı Fosfor Miktarı (Olsen Metodu ile) Kg P2O5/ dekar 
         

  0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0
 8.1-9.0 9+ 

Buğday Sulu 13 12 10 9 8 6 5
 4, 3 - 

Buğday Kuru 10 9 7 5 4 3 3
 - - - 

Arpa Kuru 9 8 6 5 4 3 2
 - - - 

Mısır Sulu 12 11 10 8 6 4 3
 - - - 

Mısır(2.ürün) Sulu 13 12 11 8 7 5
 3 - - - 

Çeltik Sulu 11 10 9 8 6 5 4
 3 - - 

Ayçiçeği Sulu 12 11 10 9 8 7 5
 4 3 - 

Patates Sulu 14 12 10 8 6 5 4
 3 - - 

Ş. Pancar Sulu 13 12 10 9 8 6 5
 4 - - 

Bağ Sulu 11 9 8 7 6 5 4 3
 - - 

Bağ Kuru 9 8 7 6 5 4 3 2
 - - 

Pamuk Sulu 10 8 7 6 5 4 3
 3 - - 

Tütün (Kalite) Kuru 9 8 7 6 5 4
 3 - - - 

Tütün(Diğer) Kuru 11 10 9 8 7 6
 5 4 3 - 

Meyve Sulu 10 9 8 7 6 5 4
 3 - - 

Antep Fıstığı Kuru 9 8 7 6 5 4
 4 3 - - 

Zeytin Kuru 10 9 7 6 5 4 3
 - - - 
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Kavak Sulu 13 12 11 10 9 7 5 3 

Sebze Sulu 10 8 7 6 5 5 4 3 - - 

Bostan Sulu 9 8 7 6 5 4 3 2 - - 

Yonca Sulu 18 16 14 12 10 8 6 5 4 - 

K. Fasulye Sulu 10 9 8 7 6 5 4 3 - - 

Soya Sulu 10 9 8 7 6 5 4 3 - - 

Fiğ Kur 10 9 7 6 4 3 2 - - - 

Nohut Kur 10 9 8 7 6 5 4 3 - - 

Mercimek Kur 10 9 8 7 6 5 4 3 - - 

Yerfıstığı Sulu 8 7 6 5 4 4 3 - - - 

Korunga Kur 8 7 6 5 4 3 3 2 - - 

K. Soğan Sulu 9 8 7 6 5 5 4 3 - - 

Sarımsak Sulu 10 9 8 7 6 5 4 3 - - 

Susam Sulu 9 8 7 6 5 4 3 - - - 
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  Güney Doğu Anadolu bölgesinde 

toprak analiz sonuçlarına göre 

çeşitli bitkilere verilmesi gerekli 

azotlu gübre miktarları (kg N/dekar) 
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Bitki Çeşidi Tarım 

Şekli 

Topraktaki Organik Madde Miktarları (%) 

 

0-1.0 1.1-2.0 2.1 -3.0 3+ 

Buğday Sulu 16 15 14 12 

Buğday Kuru 9 8 7 5 

Arpa Kuru 8 7 6 5 

Mısır Sulu 17 16 14 10 

Mısır 2. Ürün Sulu 18 16 14 12 

Çeltik Sulu 17 16 14 12 

A. Çiçeği Sulu 14 13 12 10 

Patates Sulu 16 14 13 11 

Ş. Pancarı Sulu 15 14 12 10 

Bağ Sulu 16 14 12 10 

Bağ Kuru 11 10 9 7 

Pamuk Sulu 15 14 12 10 

Meyve Sulu 12 11 9 8 

Zeytin Kuru 9 8 7 6 

Antep Fıstığı Kuru 12 9 6 3 

Sebze Sulu 16 14 12 10 
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Bostan Sulu 10 9 8 7 

Yonca* Sulu 5 4 3 3 

Nohut* Kuru 5 4 4 3 

Mercimek* Kuru 5 4 4 3 

K. Fasulye* Sulu 6 5 4 3 

Fiğ* Kuru 5 4 3 3 

Yer Fıstığı* Sulu 6 5 4 4 

Korunga* 6 5 4 3 

Soya* Sulu 6 5 4 4 

Susam Sulu 9 8 6 6 

Kuru soğan Sulu 15 13 12 10 

Sarımsak Sulu 15 14 13 11 

Kanola Kuru 9 8 7 5 

Kavak Sulu 14 13 12 10 

Tütün(Kalite) Kuru 4 4 3 3  

Tütün (Diğeri) Kuru 9 8 7 5  

Havuç Sulu 17 16 14 
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TEŞEKKÜRLER 
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