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Neden Toprak Analizi Yaptırmalıyız ?
Toprak analizlerine dayalı gübreleme programlarının
uygulanması, toprakta besin elementleri arasında bulunan
dengeyi koruyarak; kaliteli ve bol ürün almayı sağlarken dengeli
beslenen bitkinin hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı
olmasını sağlayacaktır.
Gerekli miktarda gübre uygulanması ile de ekonomik açıdan bir
rahatlama sağlayacaktır.



Toprak Örneklerinin Alınması
Tarlada nerelerden toprak örnekleri alınır ?

Bilinmesi gereken önemli noktalardan birisi toprak 
analizlerinden beklenen faydanın elde edilebilinmesi için toprak 
örneğinin usulüne uygun şekilde alınması gerekliliğidir.

Her toprak analizi örneği alındığı tarla için geçerlidir. 
Başkasının yaptırdığı toprak analizine göre gübre 
uygulamak yarar değil zarar getirebilir. 



Tarladan toprak örneği alırken 
nelere dikkat etmeliyiz ?

Değişik tarlaların topraklarında farklı 
miktarlarda bitki besin maddesi 
bulunmaktadır. 

•Aynı tarla içinde, değişik özellik gösteren
kısımlar bulunabilir.

•Tarlanın bir kısmı düz bir kısmı eğimli
olabilir veya tarlanın bir kısmı çorak, diğer
bir kısmı nispeten daha verimli olabilir. Eğer
aynı tarlanın içinde böyle farklı yerler varsa
bu alanlardan da ayrı ayrı toprak örneği
alınmalıdır.



Nerelerden toprak örneği alınmaz

Toprak örneğinin alınacağı alan belirlendikten sonra toprak 
almak için küreğin batırıldığı nokta eğer;

•Harman yeri veya hayvan yatmış yer ise,
•Önceden gübre yığılmış yer ise,
•Sap kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yer ise,
•Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktaları ise,
•Dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımları ise,
•Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzeri ise,
•Binalara yakın alanlar ise,
•Hayvan gübresinin bulunduğu nokta ise,
•Özellikle meyvecilik, kavakçılık gibi ağaç yetiştirmek için ayrılan araziler hariç,
tarlada bulunan birkaç ağacın altından, toprak örneği alınmamalıdır.



Toprak örneği nasıl alınmalıdır ?
Tek yıllık bitkiler için: Tek yıllık bitkilerde gübreleme amacıyla toprak örneği almak için;
bir küreğe, alınan toprak örneklerini karıştırmak için bir kaba (kova, leğen, geniş bir
naylon) ve temiz bir naylon veya bez torbaya ihtiyaç vardır.

Bu malzemeleri kullanmadan önce küreğin iyice temizlenmiş ve üzerinde başka
artıkların kalmamış olması gerekir. Toprak örneklerini içine koyup laboratuara analize
göndereceğimiz naylon veya bez torba ise 1 kg kadar toprak alabilecek büyüklükte
olmalıdır.

Örnek alma: Toprak örneği almak için hazırlanan araç gereçleri alarak tarlanın başına
gidilir. Tarlanın bir ucundan girerek öbür ucuna kadar örnekler alınarak ilerlenir. Ancak bu
örnekler, tarlanın bir ucundan öbür ucuna doğru düz bir çizgi üzerinde ilerleyerek
dosdoğru olmayıp zig-zaglar yaparak alınmalıdır. Ekim yapılacak alanın her tarafından
örnek almaya dikkat edilmelidir.

Bu şekilde tarladan alınan toprak örnekleri
kovaya konarak ilerlenir ve tarlanın öbür başına
çıkılır. Tarladan alınan ve kovaya üst üste konulan
bütün toprak örnekleri iyice karıştırılır. Naylon
veya bez torbaya 1 kg kadar toprak örneği konur.



Hazırlanmış ve torbalanmış olan toprak örneğinin kime ait olduğunu hangi
tarladan alındığı belirlemek için yapılır.

Bunun için bir kağıda kurşun kalemle:

•Ad- soyad
•Toprak örneğinin nereden alındığı (tarlanın adı veya aynı tarladaki değişik
yerlerin adı)
•Önümüzdeki ekim döneminde bu tarlaya hangi bitkinin ekileceği
•Geçen yıl bu tarlaya hangi bitkinin ekildiği yazılır.
Hazırlanan bu etiketten biri torbanın içine konur, diğeri ise torbanın boğazına
bağlanır.

Etiketleme:



Tarlada örnek nasıl alınır ?
Tarlada toprak örneği alınacak noktaya gelindiğinde

•Bu yerin toprak örneği alınmaya uygun bir yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.
•Eğer bu yer örnek almaya uygunsa toprağın üzerindeki ot, sap gibi şeyler el ile
temizlenir.
•Temizlenen bölgede kürek toprağa 20 cm derinlikte (pulluk sürüm derinliği) daldırılır.
•Alınan bu toprak olduğu gibi açılan çukurun hemen yanına konulur.
•Sonra açılan çukur içine kenarlardan toprak dökülmüş ise el ile temizlenir.
•Sonra kürek 3-5 cm kalınlıkta toprak alacak şekilde 18-20 cm derinliğe kadar daldırılır
ve yavaşça kaldırılır.
•Alınan örnek kürek üzerinde yalnızca yan taraflarından düzeltilerek kovanın için
konulur. (Toprak örneği alındıktan sonra çukur kapatılmalıdır)

Böylece bir adet toprak örneği alınmış olur. Yaklaşık 40 dekar tarla için 10-20 adet
örnek alınarak kovaya konur ve kovadaki bu topraklar karıştırılarak örnek alınır.



Çok yıllık bitkilerden gübreleme amaçlı toprak örneği alınması da tek yıllık bitkilerde olduğu
gibidir. Tek yıllık bitkilerden farkları toprağın sadece 20 cm derinliğinden (pulluk sürüm derinliğinden)
değil toprağın derinlemesine de örnek alınması gerekir.

Çok yıllık bitkilerde genellikle 0-20, 20-40, 40-60 cm derinlikten örnek almakla birlikte gerekli
görülürse 60-90 veya 90-120 cm derinliklerden de toprak örneği alınır. Tabi ki bu derinliklerden
toprak örneklerinin alınmasında kürek yeterli değildir. Bu örnekler çeşitli tipte burgularla
alınabileceği gibi tarlada bu derinliklere kadar bir çukur (boy çukuru) kazılarak bu çukurun düzgün
bir kenarından örnekler alınabilir.

Alınan örnekler tek yıllık bitkiler bölümünde anlatıldığı şekilde etiketlenir, torbalanır ve
laboratuara gönderilir.

Çok yıllık bitkiler için:



Örneklerin torbalanmasında nelere dikkat edilmelidir

Toprak örnekleri eğer naylon torbalara konulmuşsa naylonlar birkaç

yerinden kalemle delinir. Böylece topraktan çıkacak nemin bu

deliklerden uçması sağlanır. Aynı zamanda içine koyduğumuz kağıt

etiketin nem dolayısıyla parçalanması engellenmiş olur. Alınan toprak

örnekleri uygun bir yerde, oda sıcaklığında, toz almayacak ve direk

güneş görmeyen bir şekilde temiz naylon veya dosya kağıtları üzerinde

serilerek kurutulur.



Uygulamada yapılan hatalar

Gübreleme amacıyla toprak örneği almak gübrelemenin temelidir. Bunun için
dikkatli olmak gerekir. Özellikle uygulamada önemli hatalarla karşılaşılmaktadır.

En çok yapılan hatalardan bir kaçı şöyledir:

•Toprak örnekleri kürekle 20 cm‘ye kadar olan derinlikten alınmayıp toprağın hemen yüzeyinden 
ve çoğu zaman elle alınmaktadır.
•Alınan toprak miktarı 1 kg kadar değil de 100-150 gr kadar alınmakta ve bu nedenle gönderilen 
toprak laboratuarda analize yeterli olmamaktadır.
•Alınan toprak örnekleri uygun olmayan kaplara konulmaktadır.
•Etiketler kurşun kalemle yazılmayıp tükenmez kalemle yazılmakta ve naylona konup ağzı 
kapatılınca toprak terleme yaptığından mürekkep bulaşınca etiketteki yazılar okunmaz 
olmaktadır.
•Topraklar naylon torbaya konulduktan sonra naylon torbalar birkaç yerinden delinmediğinden 
içine konan etiketler toprağın neminden dolayı naylon içerisinde ıslanarak parçalanmaktadır.
Çiftçinin aynı mevkide birden fazla tarlası olduğunda, toprak örnekleri alındıktan sonra etikette 
hangi toprağın hangi tarlaya ait olduğu belirtilmemekte ve böylece laboratuara gönderilen 
topraklar analizleri yapılıp rapor gönderildiğinde çiftçi tarafından tarlalar karıştırılmaktadır.



Gübre Uygulama Yöntemleri

Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi

Gübrelerin toprağa uygulama yöntemlerinin saptanmasında tarımı yapılan bitki ve toprak

özellikleri yanında gübredeki besin elementlerinin özellikleri ve gerekli olan aletlere sahip olma

durumu belirleyici etki yapar. Örneğin çok yıllık çayır mera bitkilerinin gübrelenmesinde gübrelerin

toprak yüzeyine üst gübre şeklinde uygulanması en geçerli yoldur. Tek yıllık tarla bitkilerinin

özellikleri gübre uygulama yöntemlerinde belirleyicidir. Tuza duyarlı bitkilerde gübreler tohumla

birlikte ya da tohumun yakınına uygulanmaz.

Topraklarda fosfor fiksasyonunun yüksek olması nedeniyle fosforlu gübrelerin toprak

yüzeyine serpilerek uygulanması ve toprakla karıştırılması yerine banda uygulanması

yeğlenmelidir.



A)Toprağa Uygulama

1. Toprağa doğruda uygulama

Gübrelerin toprak yüzeyine uygulanması en popüler yöntem olarak günümüzde de geçerliliğini korumakta ve kimi

yörelerde yaygın şekilde uygulanmaktadır. Toprak yüzeyine katı ve sıvı gübreler uygulanır. Katı gübreler ekimden

önce toprak yüzeyine serpilerek uygulanır. İstenilmesi durumunda toprak yüzeyine serpilen gübre pulluk, disk ya

da benzeri alet kullanılarak toprakla karıştırılır. Toprak yüzeyine uygulanan gübre miktarı diğer yöntemlere göre

daha fazla olmaktadır.

2. Banda uygulama

Bu yöntemle gübreler tohumun ya da bitkilerin bir veya her iki yanına bant üzerine uygulanır. Bunun için özel

cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazlarla gübre bitki veya tohum sırasının 5-7.5 cm yan tarafına ve 2.5-5 cm altına

uygulanır. Gübre uygulamasında kullanılan cihazın ayarının iyi yapılması ve ayarın bozulup bozulmadığının sık

sık kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrol yapılmazsa, gübrelemeden beklenilen sonucun alınamama olasılığı artar.

Gübrelerin banda uygulanması, toprakla değinim yüzeyi azaltılarak besin elementleri fiksasyonunun en aza

indirilmesi nedeniyle yararlıdır. Bu durum özellikle fosforlu gübreler için büyük önem taşır.

Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi



B) Bitkiye Uygulama
1. Püskürterek Uygulama

Bitkiler gereksinim duydukları besin elementlerinin büyük bir bölümünü kökleriyle ve az da olsa bir bölümünü toprak üstü

organlarıyla alarak beslenmelerine katkıda bulunurlar. Bu nedenle püskürterek gübre uygulaması destek

gübreleme olup hiçbir zaman temel gübreleme olarak kabul edilemez. Bir başka deyişle bitkilerin

gereksinim duydukları besin elementlerinin tümünü toprak üstü organlarından sağlamaları ve nitelikli bol ürün vermeleri

olanaksızdır.

Püskürterek bitki besin elementlerinin uygulanması topraktan besin elementleri alımının

sınırlandığı durumlarda yararlıdır. Bu özellikle Fe, Mn, Zn ve Cu gibi bitki besin

elementleri için söz konusudur. Anılan besin elementleri çoğu kez toprak parçacıkları tarafından fikse edilmekte ve

bunların bitki köklerinden absorpsiyonları olanaksızlaşmaktadır. Böyle durumlarda besin elementlerinin inorganik tuzlar ya da kileytler

şeklinde püskürtülerek uygulanması büyük yarar sağlamaktadır. Az miktarlarda gereksinim duyulan mikro elementler uygun

zamanda bir ya da birkaç kez püskürtülerek uygulanırsa noksanlık belirtileri giderilmekte, ürünün nitelik

ve niceliği olumlu yönde etkilenmektedir

Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi

2. Tohuma Bulaştırarak Uygulama

Tohuma bulaştırarak gübre uygulaması özellikle molibden ve çinko için popüler bir yöntemdir. Çinko başta olmak üzere bu yöntem

kimi elementler için de denenmiş ve yer yer başarılı sonuçlar alınmıştır.

Söz konusu bitki besin elementlerinin topraklara uygulanması gereken miktarları çok az olduğundan, homojen bir uygulama yapmak

diğer yöntemlerle mümkün olmamaktadır. Bu durumda tohuma bulaştırarak uygulama tercih edilebilir.



Meyve Ağaçlarının Gübrelenmesi

Serpme Yöntemi

Bu gübreleme şeklinde, gübreler ağacın taç izdüşümüne serpilir ve toprak ile

hafifçe karıştırılır. Bu yöntem daha çok azotlu gübrelerin uygulanmasında
kullanılır. Toprak yüzeyine serpilen azotlu gübrelerin toprak altına karıştırılması gerekir.

Toprak yüzeyinde uzun süre kalan azotlu gübrelerin etkisi önemli ölçüde azalır.



Halka Şeklindeki Hendek Yöntemi

Bu gübreleme şeklinde gübreler ağacın taç izdüşümü çevresinde 20-25 cm derinlik ve 40 cm genişlikte açılan

hendeklere eşit olarak uygulanır ve üzeri toprak ile kapatılır. Bu tür gübreleme yöntemi toprakta hareketi çok az

olan fosforlu ve potasyumlu gübreler için uygulanmaktadır. Bu şekilde fosforlu ve potasyumlu gübreler

hem kök bölgesinin yakınına uygulanmış olmakta, hem de toprak ile değinimi en az düzeye indirilmektedir.

Azotlu gübreler ise toprak yüzeyine dağıtılarak toprak ile karıştırılır.



Tek Sıra Çukur Yöntemi
İşçilik giderini azaltmak amacı ile kullanılan bir yöntemdir. Bu

gübreleme şeklinde gübreler ağaç taç izdüşümü çevresine

20-25 cm derinlik ve 40 cm genişliğinde belli aralıklar ile

açılan uzun kenarları gövdeye paralel olan çukurlara

fosforlu ve potasyumlu gübreler eşit miktarlarda

verilerek üzeri toprak ile kapatılır. Azotlu gübreler ise toprak

yüzeyine dağıtılarak toprak ile karıştırılır.

Çift Sıra Çukur Yöntemi
Bu yöntemin maliyeti tek sıra çukur yöntemine oranla daha fazla

olmasına karşın zeytin ağaçlarının kök sistemine en uygun

yöntemdir. Çünkü birinci sıra çukurlar zeytinin birinci kök yöresi,

ikinci sıra çukurlar da ikinci kök yöresinin hizasında açılırsa

toprağa uygulanan gübrelerden zeytin daha fazla yararlanır. Ağaç

taç izdüşümünde açılan bu çukurlara fosforlu ve

potasyumlu gübreler eşit olarak dağıtılır ve toprak ile örtülür.

Azotlu gübreler ise çukurlar arasındaki yüzeye dağıtılır ve toprak

ile karıştırılır.



Sıra Arası Hendek Yöntemi

Özellikle alçak taçlı zeytin ağaçlarının gübrelenmesinde kullanılan bir

yöntemdir. Bu gübreleme şeklinde ağaçlar arasına 2-3 m uzunluk, 40

cm genişlik ve 20-30 cm derinlikte açılan hendeklere fosforlu ve

potasyumlu gübreler uygulanır ve toprak ile kapatılır. Azotlu

gübreler ise ağaç başına uygulanacak miktar kadar taç izdüşümüne

serpilir ve toprak ile karıştırılır. Ayrıca hendek yerine ağaçlar arasına

pulluk ile açılan çizilere de fosforlu ve potasyumlu gübreler

uygulanabilir.



SONUÇ ve ÖNERİLER

Dengeli gübreleme, kaliteli ve bol ürün alma bilinçli tarımın olmazsa olmazıdır. Bunun için yani

dengeli gübreleme ve sağlıklı bitki yetiştirme için, hem bitkinin hem de o bitkinin yetiştirildiği

toprağın analiz edilmesi gerekir. Toprak analizleri ile sadece toprağın verimlilik durumları

belirlenirken, bitki analizleriyle hem bitki hem de o bitkinin yetiştirildiği ortam hakkında bilgi

sahibi olunmaktadır. Toprakta yeter miktarda bitkiye yarayışlı besin maddesinin

bulunmasından çok, o besin maddesinden bitkinin ne oranda yararlandığı ya da yararlanıp

yararlanamayacağı önemlidir. Bu da en çok bitki ve toprak analizlerinin birlikte yapılmasıyla

anlaşılmaktadır.


