
Toprak Analiz Metodu 

Günümüzde verimlilik belirlemede en sık 

kullanılan yöntemdir. Toprak analiz yönteminde 

amaç toprağın bitkilerce alınabilir besin elementi 

miktarı hakkında fikir sahibi olabilmektir.  

Bitki Analiz Metodu 

Bitkinin tamamının ya da belirli bir 

aksamının element içeriğini ortaya koyan bir 

tekniktir. Bitki analizi; yaprak örneği alma, 

örneklerin analize hazırlanması, laboratuvar 

analizi ve sonuçların yorumu aşamalarından 

oluşur. Genel bir kural olarak; uzun süreli 

iklimsel ya da beslenmesel strese maruz kalmış, 

mekanik veya sinek böcek vs zararı görmüş, 

hastalıklı, üzerinde toz veya ilaç kalıntısı olan, 

kenar sıradaki veya gölgede kalmış, fide 

dönemini geçmemiş (fide dönemindekilerin 

tamamı örneklenir), özel bir amaç yoksa, tohum 

ve meyve gibi generatif döneme geçmiş 

bitkilerden yaprak örneklemesi yapılmaz. 

Bitkilerde Görülen Eksiklik Belirtilerini 

Teşhis Metodu 

Bitkilerde hastalığa neden olan faktörlerin 

etkisiyle ortaya çıkan fizyolojik bozukluklar 

sonucu yapısal bazı değişiklikler meydana gelir. 

Bir bitkide, herhangi bir hastalık etmeninin etkisi 

sonucu, hastalığın belirli bir döneminde ortaya 

çıkan ve o hastalık için karakteristik olan 

belirtilerin tümüne birden “sendrom”, sendromu 

oluşturan belirtilerin her birine ise “simptom” 

denir. Bitkilerde eksiklik belirtilerinin görülmesi 

besin elementi düzeyinin kritik seviyenin altına 

düşmesi anlamına gelir ve acil müdahale 

edilmezse bitkiler ölebilir. 

Radyoizotop Metodu 

Son yıllarda kullanılan ve bitkilerin 

topraktan kaldırdıkları besin elementi miktarını 

dolaysız olarak veren bir yöntemdir. Yöntemde 

önce toprağa verilecek besin maddesi spesifik 

aktivitesi bilinen radyoizotopu ile etkilenmekte 

ve sonradan bitkide radyoaktivite ölçümleri 

yapılmaktadır. Meyve ağaçları için uygulanabilir 

bir yöntemdir. İleri teknoloji gerektirir 
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Meyve Ağaçlarında Gübreleme 
 

Bahçe kurulacak yerin ekolojik şartlar 

bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 

toprak numunesi alınarak 0-30, 30-60, 60-90 

cm'deki toprak katmanlarının toprak analizleri 

yapılarak gübreleme programları da buna göre 

hazırlanır. Arazi tarla bitkileri yetiştirmede 

kullanılmış ise, alt toprak katmanlarının 

sıkışması söz konusudur. (pulluk tabanı) Yazın 

sıcak ve kurak geçen dönemde dip kazan 

(subsoiler) çekilerek pulluk tabanı patlatılır. 

Ağaçların kök çalışması böylece kolaylaştırılır. 

Sert tabaka nedeniyle bitki kökleri gelişemez, 

toprak havalanmaz, yağış ve sulama suları 

derinlere gidemez. 

Gübreleme toprak analiz sonuçlarına göre 

yapılır. Meyve ağaçları toprak PH'sı 6,5-7,5 

arasında organik ve inorganik besin 

maddelerince yeterli topraklarda gelişir. 

Toprağın organik madde kapsamı yeterli değilse, 

bir dekara 3-4 ton yanmış ahır gübresi tavsiye 

edilir. Ahır gübresi kıtsa, her fidan çukuruna bir 

kova yanmış gübre toprakla karıştırılarak 

kullanılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken iki önemli husus vardır. Biri gübrenin 

yanmış olması, diğeri ise ağaçların kökünü yiyen 

manas böceğinin gübre ile beraber ağaçlara 

verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması 

gerekir. 

Fidan dikiminde ağaçlara verilmesi 

gereken temel besin maddelerinden fosfor ve 

potasyum önde gelir. Çünkü fosfor kök 

gelişimini sağlar. Zaten ilk yıl arzu edilen yeni 

dikilmiş fidanın kök atmasıdır. Bunu da fosfor 

sağlar. Diğeri ise potasyumdur. Potasyum, bitki 

dokularının sağlamlaşmasını, donlara 

dayanmasını, hastalık ve zararlılara mukavemet 

göstermesini temin eder. Fidanlar ilk dikildikleri 

yıl toprağa tutunma ve intibak sıkıntısı 

çektiklerinden bunu sağlayan fosfor ve 

potasyuma ihtiyaç duyarlar. Sürgünlerin 

pişkinleşmesi için ilk yıl azotlu gübre verilmesi 

tavsiye edilmemektedir. Diğer taraftan ülkemiz 

topraklarında sıkça rastlanan demir ve çinko 

noksanlığı vardır. 

Azotlu gübre biri vejetasyon 

başlangıcında, diğeri Haziran döneminde iki 

partide verilmelidir. Temmuz ayından sonra 

azotlu gübre verilmesi sakıncalıdır. Zira 

sürgünler pişkinleşmez, ağaçlar kış donlarından 

zarar görebilir. İkinci yıldan sonra gübreleme 

programı yeniden yapılmalıdır. Bahçe damla 

sulama ile sulanıyorsa gübreleme programı ve 

uygulaması ona göre yapılır. 

 

Bitki Besin Elementlerinin 

Alımı ve Taşınması 

Bitkilerin besin elementlerini alım 

organları birinci derecede kökleridir. Sınırlı da 

olsa toprak üstü aksamlarından da besin elementi 

girişi olabilmektedir. Ancak bu toprak üstü 

organlardan besin alımı bitkinin ihtiyacını 

karşılamaktan uzaktır (özellikle makro besin 

elementlerinde ve bitkinin çok ihtiyaç duyduğu 

besinlerde). 

Bitkinin kökten besin elementi alımı için 

öncelikle iyi bir kök sisteminin olması gerekir. 

Bitkiler su ve besin elementlerini kılcal kökleri 

vasıtasıyla alırlar. Bu yüzdem iyi saçak kök 

oluşturmuş bir bitkinin besin alımı daha kolay 

olur. Ayrıca toprak yapısı ve ortamdaki su 

miktarı da besin elementi alımında etkilidir. Öte 

yandan besin elementlerinin kökler aracılığı ile 

alınabilmesi elementlerin elverişli formda 

olmasına bağlıdır. 

Bitki kökleri besinleri diffüzyon-geçişme, 

osmos, kontak değişim gibi bazı kimyasal ve 

fiziksel olaylar sonucu alırlar. Besin 

elementlerinin bitkide taşınması floem ve xylem 

denilen iletim demetleri aracılığı ile olur. 

Bunlardan xylem dokusunda su ve suda 

çözünmüş mineral maddeler; floemde ise 

özellikle organik maddeler taşınır. Bitkilerde bu 

iletim dokuları aracılığı ile aşağıdan yukarıya ve 

yukarıdan aşağıya bir taşınma gerçekleşir. 

Mesela kökten alınan besin maddeleri yukarı 

meyve yapraklara taşınırken, fotosentez ürünleri 

ve bazı besin elementleri de yapraklardan köke 

veya diğer yapraklara doğru taşınabilmektedir. 

 

Meyve Ağaçlarının 

Gübre İhtiyaçlarının Belirlenmesi 

Meyve ağaçlarının 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  

 

Tarla Denemeleri Metodu 
Bilinen en eski yöntemdir. Gübre 

ihtiyacının belirlenmesinde en doğru sonucu 

verir. Ancak özellikle meyve ağaçlarında, çok 

yıllık oluşları ve uzun sürede verime yatmaları 

bu yöntemin uygulamasını zorlaştırmaktadır. Öte 

yandan yöntemin uzun zaman alması da bir 

başka dezavantajdır. 

Tarla denemelerinin esası belli 

parsellerdeki ağaçlara farklı gübrelerin değişik 

dozlarının uygulanması ve en uygun olanının 

bulunmasıdır. 

 


