Yapay Gü
Gübreler ve Đstenmeyen Etkileri

Gübre nedir?
Gübre, bitkinin beslenmesinde gerekli olan kimyasal
elementleri sağlamak için toprağa ilave edilen herhangi bir
madde.
Gübreler, bitkilerin büyümesi için gerekli gıdayı ihtiva eden
maddelerdir. Her ne kadar toprak ve su bu gıdanın büyük bir kısmını
sağlamaya yeterse de birçok hallerde bir takım gıdalar bakımından fakir
olabilirler. Böyle hallerde toprağın gübre ile takviye edilmesi gerekir..

Bitkiler, büyüme ve yaşamaları için azot,
fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum,
kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor ve
bazı hallerde de molibden gibi elementlere
muhtaçtır. Bunlar arasında azot, fosfat ve
potasyum en önemlileridir.
Hayvan pislikleri, saman ve diğer bitki artıkları binlerce yıldan beri
doğal gübre olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlarda toprağın
asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için kireçli maddeler
kullanılmıştır. Kullanılan ilk kimyevi gübreler, sodyum nitrat ve
kemikler olmuştur.

Bugün doğal ve yapay gübrelerin
her ikisi de değişik şekillerde elde
edilmektedir. Bitkinin beslenmesi
öncelikle yapay (mineral ya da
ticari) gübre dediğimiz azot, fosfor
ve potasyum tarafından sağlanır.
Genellikle yapay gübrelerin ihtiva
ettiği besin, azot (N), fosfor
pentoksit (P2O5) ve potas (K2O)
olarak ifade edilir.
Yapay gübrelerin ticari ambalajlarında bir veya daha fazla madde
bulunur. Karışık gübrelerin bileşimi çoğunlukla gübre ambalajlarının
üzerindeki bir seri numara ile belirtilir. Đlk sayı azotun yüzdesini, ikincisi
fosfor pentaoksidin yüzdesini ve üçüncüsü de potasın yüzdesini belirtir.
Böylece 5-10-10 şeklinde işaretlenmiş bir karışık gübre % 5 azot, % 10
fosfor pentaoksit ve % 10 potas ihtiva eder.

Gübrenin iş
işlevi:
-bitkilerin
bitkilerin yararlanabileceğ
yararlanabileceği maddeleri çoğaltmak
-bitkilerin
bitkilerin geliş
gelişmesi iç
için gerekli olan fakat sularla akı
akıp giden mineral
kaybı
kaybını karşı
karşılamak
şılamak
-toprakta bulunmayan besleyici maddeleri karşı
karşılamak
şılamak

Gübrenin faydaları
faydaları:
Ahır gübreleri bitkilerin gelişimi için gerekli besin maddelerini sağlar.
Aynı zamanda toprağın yapısını tarıma uygun hale getirir. Toprağın
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzenler. Ahır gübresinin
toprağa verilmesi sonucu toprağın su tutma kapasitesi artar, geçirgenliği
olumlu yönde etkilenir. Böylece ahır gübresi, suyun toprak yüzeyinden
bağımsızca akmasına buharlaşmasına ve tarıma elverişli toprakları
taşıyıp götürmesine engel olur . Gübreleme ile toprağın tarlada tutulması
erozyon tehlikesine karşı tedbir olarak düşünülmelidir.

Ahır gübrelerinin uygulandığı topraklar daha kolay tava gelir ve
işlenmesi kolaylaşır. Đnce yapılı kumlu toprakların parça bağlılığını
gevşetir, hava boşluklarını artırır ve toprağa bitki gelişimi için uygun
bir yapı kazandırır.
Ahır gübrelerinin nemli
özelliklerinden biri de zengin mikroorganizma kaynağı olmasıdır.
Toprakla karıştırılan ahır gübresi,
topraktaki mikro-organizma sayısını
ve etkinliğini artırır, biyolojik
değişimlerin hızlandırılmasını sağlar.

Hayvanlar yedikleri yemlerdeki besin maddelerinin ancak
45'inden yararlanabilirler. Yemde bulunan bitki besin
maddelerinin yarısından fazlası dışkı ile ahır gübresine geçer.
Bu nedenle ahır gübreleri içerdikleri besin maddelerinden
dolayı, bitki için de zengin bir besin kaynağıdır.

Eksiklik belirtileri
Azot : Yetişme engellenir, bitkinin rengi sararır. Yaprak uçları bitkinin
altındaki yapraklarından başlayarak kırmızımsı kahverengi olur.
Fosfor : Kök gelişmesi engellenir, saplar uzar, bitkinin olgunlaşması
gecikir. Bitkinin rengi morumsu olur.
Potasyum : Yaprak uçları kavrulur, sararır, saplar zayıflar. Meyve
çekirdekleri kuruyup büzülür.
Kalsiyum : Yaprak uçları tarak dişi gibi parçalanır. Uç tomurcuklar
ölür, çiçekler olgunlaşmadan taç yapraklarını kaybederler.
Magnezyum : Yapraklar ince ve gevrek olurlar; uçlarında ve damar
aralarındaki bölgede renklerini kaybederler, soluk yeşil renk alırlar.

Kükürt : Bitkinin alt kısımlarındaki yaprakları
sararır, kökler ve sapların çapları küçülür.
Bor : Uç tomurcuklar açık yeşildir. Köklerde
koyu lekeler görülür. Saplar çatlar.
Bakır : Bitkilerin renkleri ağarır. Turunçgiller
kırmızımsı kahve renkte, anormal şekilde büyüme gösterir.
Demir : Yapraklar sararır. Fakat damarlar yeşil kalır. Yapraklar
yukarı doğru kıvrılır.
Mangan : Arazlar demirdekine benzer. Yapraklarda ölü dokular
görülerek, yaprağa pürüzlü bir görünüş verir.
Molibden : Azot eksikliği gibidir.
Çinko : Uç yaprakları çok küçülür. Yapraklar ölü bölgelerde benekli
hale gelir. Tomurcuk teşekkülü azalır.

Genel olarak iki sı
sınıfta incelenir: Doğal ve yapay gübreler.
Doğ
Doğal gü
gübreler
Doğal gübreler bitki ve hayvanlardan sağlanır. Bunların en önemlisi
guano denilen kurutulmuş kuş gübresidir. Bu gübrede % 12 azot ve % 12
fosfor pentaoksit vardır. Bütün doğal gübreler azot ve fosfor temin
ederler. Fakat sentetik gübrelerden daha pahalı oldukları için, modern
ziraatte çok az kullanılırlar. Bununla beraber doğal gübreler daha yavaş
tesirli oldukları, suda daha az çözündükleri için, çim tohumlarına, yeni
filizlerin köklerine zarar vermezler. Bu özellikleri dolayısıyle sebze ve
çiçek yetiştiriciliğinde tercih edilirler. Doğal gübrelerin bir diğer katkısıda
toprak yapısını düzeltmesidir.
Doğal gübrelerden en önemlileri; ahır gübresi, kompostlar ve yeşil
gübredir.

Ahı
Ahır gü
gübresi
Ahır gübresi, terkibinde bulunan azot, fosfor ve potasyum gibi
bitki besin elementleri dolayısıyle, toprağı besin maddelerince
zenginleştirir.Toprağa humus vererek de toprağı ıslah eder. Ahır
gübresi, toprağın işlenmesini kolaylaştırır. Toprağın su tutma
kabiliyetini ve havalanmasını arttırır.
Genel olarak mahsul artışında gübre faktörü, % 40 gibi bir artış
sağlar. Memleketimizde takriben 150 milyon ton
ahır gübresi istihsal edilmektedir. Bunun 80-100
milyon tonu tezek olarak yakılmaktadır.

Halbuki yakılan miktarın gübre olarak kullanılmasıyla elde
edilebilecek mahsul artışı iki milyon ton kadardır.
Toprağa verilen gübrenin ilk üç sene verim üzerine tesir ettiği, üç
seneden sonra da bu tesirin giderek azaldığı müşahade edilmiştir.
Dekara verilen iki ton iyi ahır gübresiyle, toprağa 10 kg azot, 5 kg
fosfor, 11 kg potas verilmiş olur. Memleketimiz şartlarında ahır
gübresi genel olarak ahırdan dışarı atıldıktan sonra ekim zamanına
kadar açıkta bırakılmaktadır. Bu durumda yağışlar ve fermantasyon
gazlarıyla gübre içinde bulunan besin maddelerinin büyük bir kısmı
zayi olmaktadır. Onun için ahır gübresinin iyi
muhafaza edilmesi lazımdır. Ahır gübresini gayet
sıkı bir yığın halinde biriktirip, içine hava girmesine
mani olacak şekilde sıkıştırmak masrafsız ve en
pratik bir muhafaza yoludur.

Kompostlar
Çiftlikte meydana gelen bitki ve hayvani menşeli artıkların
bir araya toplanıp, gübre yapmak üzere çürümeye terk
edilmesiyle elde edilir.Çiftlikteki bitki ve hayvan artıkları takriben 30 cm
yüksekliğinde yayılır. Üzerine su serpilerek iyice ıslatılır ve sıkıştırılır. Bunun
üzerine 5-15 cm yüksekliğinde, varsa ahır gübresi, yoksa toprak veya odun külü
yayılır. Bunu takiben yine 30 cm’lik bitki artığı konur. Sulandıktan sonra,
tekrar 5-15 cm toprak veya odun külü ilave edilerek istenilen yükseklikte bir
kompost yığını yapılır. Yığına yukarı doğru daralan bir şekil verilir. Rutubet
kaybını önlemek için en üste toprak serilir. Hazırlanan kompost yığını 3-4 hafta
kendi haline bırakılır.
Bundan sonra birer ay ara ile bir veya iki defa alt üst edilerek yığının her
tarafının çürümesi sağlanır. 3-4 ay sonra kompost gübre kullanılmaya hazır bir hale
gelir.
Sanayii şeklinde kompostlama da mümkündür ve farklı çeşitleri vardır.
Kompostlama aslen bir fermentasyon biçimidir. Aerobik ve anaerobik olarak ikiye
ayrılmaktadır.

Yeş
Yeşil gü
gübreler
Ekilmiş bir mahsulün hasat edilmeden, toprağı ıslah etmek maksadıyla,
toprağa gömülmesine yeşil gübreleme ve bu maksat için kullanılan bitkilere
ise yeşil gübre adı verilir.
Yeşil gübre bitkileri, toprakta çürüyerek, toprağı organik maddece
zenginleştirir. Bünyelerinde bulunan besin maddeleri de toprağa geçer.
Toprağın yapısı düzelir.
Yeşil gübrelemede, daha ziyade fiğ, bakla, soya fasulyesi, taş yoncası gibi
havanın azotundan istifade ederek, köklerinde azot biriktiren ve bu
sebeple toprağı azotça zenginleştiren bitkinin seçilmesi en uygundur.
Yapılan birçok denemeler neticesinde, bunların kendilerinden sonra gelen
mahsulün verimini % 20-100 arasında arttırdığı görülmüştür.

Yapay gü
gübreler
Yapay gübreler, sıvı ve katı halde bulunur.
Genellikle taşınması ve depolanması kolay
olduğundan, katı ve granül haldekiler tercih edilir.
Eskiden kimyevi gübreler toz halinde yapılmaktaydı. Toz halindeki
gübreler çok nem çekici ve taşınması zor olduğundan terk edilmiştir.
Sıvı gübreler ise gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Gübreleme, genellikle ilkbaharda yapılır. Fakat kışın hafif ve yağışlı
geçtiği bölgelerde sonbaharda yapılmaktadır. Đstenirse ekstra olarak
bitkinin büyüme mevsiminde katı gübre, mevsim ortasında ise sıvı gübre
kullanılır. Uçucu özellikte olan gübreler, toprak altına konur. Bitki
köklerinin, toprağın derinliklerine gitmesi sağlanır.

Toprağı
Toprağın
ğın yapı
yapısına ve yetiş
yetiştirilen bitkinin çeşidine gö
göre azot,
fosfor ve potas ihtiva eden yapay gü
gübrelerin dekara verilecek
miktarları
miktarları hesap edilir ve buna gö
göre verilir.
Yapay gü
gübrelerin iç
içerdikleri besin maddelerine (kimyasal yapı
yapısına)
göre sı
sınıflandı
flandırılması
lması:
•Azotlu
Azotlu gü
gübreler
•Fosforlu
Fosforlu gü
gübreler
•Potasyumlu
Potasyumlu gü
gübreler

Azotlu gü
gübreler
Amonyum sülfat , Amonyum nitrat ve Üredir.

Amonyum Sülfat:
Amonyum sülfat, beyaz renklidir. Ve toz şekere benzediği için halk
arasında şeker gübre olarakta 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.

Bu nedenle amonyum sülfat yerine amonyum
nitrat kullanılmalıdır.Asit özellikli bir gübre
olduğu için nötr ve kireçli (alkali) topraklarda
kullanılır. Uzun yıllar sürekli olarak toprağa
verilmesi halinde topraktaki asit miktarını arttırır.
Bu nedenle asitli topraklara verilmemelidir.
Verilmek zorunda kalındığında ise bir miktar
kireçle birlikte uygulanmalıdır.
Amonyum Sülfat genellikle ekim sırasında verilir. Bu bitkilerin
büyümelerini hızlandıran topraktaki fosforun bitki tarafından daha
kolay alınmasını sağlar. Ayrıca, bünyesinde kükürt bulunması nedeniyle
bitkinin kükürt ihtiyacını da giderir. Çay, çeltik ve tahıl tarımında
kullanılır. Bu bitkilere ihtiyacından az amonyum sülfat verilirse bitkinin
gelişmesi zayıf olur.

Amonyum Nitrat:
Amonyum nitrat, kireç ihtiva eder ve 100 kilosunda 20 ile 26 kg
arasında saf azot vardır.
Tüm bitkilerde üst gübre olarak yaygın biçimde kullanılır. Yapısında
yüzde 33 Azot bulunur. Hububatta üst gübre olarak özellikle kurak
OLMAYAN bölgelerde başarı ile kullanılır, diğer çapa bitkilerinde de
tercih edilir. Yeteri kadar verilmemesi halinde bitkide gelişme yavaşlar;
yapraklar küçük kalır., soluk yeşil ya da sarımtrak yeşil olurlar.
Gereğinden fazla verilmesi halinde gelişme fazla olur, olgunluk gecikir,
bitkinin girişi azalır.

Üre:
Azotlu gübrelerden 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 Đlkbahar gübrelemelerinde,
bitkinin gelişme dönemlerinde de kullanılabilir. Ürenin fazlaca
verilmesi gerektiği durumlarda, verilecek miktar birkaç kısma
bölünerek uygulanmalıdır.
Üre, bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için hemen her tür
ürünlerde ve tütün fidelerinin gübrelenmesinde çok yararlıdır. Üre
yetersiz verildiğinde bitkinin gelişmesi yavaşlar, yapraklar sararır,
verim düşer. Üre bitki gelişmesinin bütün evrelerinde kullanılabilme
özelliğine sahiptir. Ekim sırasında kullanıldığı gibi üst gübre olarak
da verilebilir.

Fosforlu gü
gübreler
Süperfosfat , Triple süperfosfat olmak üzere iki çeşittir.

Süperfosfat:
perfosfat:
Süperfosfat tanecikler halinde yani granül görünümdedir. Açık gri veya
boz renkli olan süperfosfat içerisinde % 16-18 oranında suda eriyebilen
fosfor asidi vardır.Süferfosfatlar, doğal fosfatlar üzerine sülfat asidi
etkisiyle meydana getirilir. Trikalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 suda çözünmez,
dolayısıyla bitkiler tarafından emilemez. Trikalsiyum fosfatın sülfat asidi
ile muamelesinden suda çözünebilen monokalsiyum fosfat elde edilir, buna
süperfosfat denir.

En çok kullanılan fosfatlı gübre % 18-20 fosforpentaoksit (P2O5)
ihtiva eden normal süperfosfattır. % 45-50 fosforpentaoksit ihtiva eden
zenginleştirilmiş süperfosfat gün geçtikçe daha fazla önem
kazanmaktadır. Fosfor yüzdesi zengin olan fosfat gübreleri yalnız
başına kullanıldığı gibi diğer gübrelerle karıştırılarak da kullanılır.
Azot ve fosfor gibi iki faydalı elementi ihtiva etmesi bakımından çok
önemlidir. Monoamonyum fosfat ve diamonyum fosfat olmak üzere iki
çeşittir. Amonyum fosfat üretmek için önce trikalsiyum fosfattan,
elektrik fırınında fosfor elde edilir. Fosfor su buharı ile muamele edilerek
fosforik asit haline çevrilir. fosforik asit (H3PO4)nin uygun miktardaki
amonyak ile muamelesi neticesinde amonyum fosfat elde edilir. Bu
işlemler fazla miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç gösterir. Amonyum
fosfat gübreleri % 11-14 azot, % 48 civarında fosforpentaoksit (P2O5)
ihtiva ederler.

Triple süperfosfat:
perfosfat:
Fosforlu gübrenin diğer bir çeşidi de triple süperfosfattır. 100
kilogramında 43-46 kilo arasında fosfor asidi vardır. Kirli beyaz veya
gri tanecikler halindedir. Uzun süre rutubetli yerlerde saklandığında
su çekerek topaklaşır. Eğer topaklaşmış ise bu kesekler kırılarak
kullanılabilir. T.S.P Fosfor bakımından zayıf ya da orta olan
topraklarda yetişen tüm bitkilerde kullanılabilir. Đhtiyaçtan az T.S.P
verilirse kök oluşumu zayıflar, bitki bodur kalır, verim düşer,
yapraklar ya da yaprak kenarları mor, tütün, pamuk gibi bitkilerde
anormal koyu yeşil bir renk alır.

Patates yumrularında kahverengi lekeler oluşur. T.S.P hafif asit
özellikte bir gübre türü olduğundan nötr ya da kireçli topraklarda etkisi
azdır. Bünyesinde bulunan fosfor suda kolay çözündüğünden etkisini çabuk
gösterir.
T.S.P taban gübresi olarak kullanılır. Erken verilirse içindeki fosfor
topraktaki kireç ve diğer maddelerle birleşerek yararsız hale gelir. Ekimden
veya dikimden sonra verilmesi halinde yüzeyde kalır, etkisi olmaz. Bu
nedenle ekim veya dikimden hemen önce ya da ekim-dikim sırasında
verilmelidir.

Potasyumlu gü
gübreler
Ticaret gübrelerinin potasyum içerenleride iki tanedir. Bunlar;
Potasyum sülfat ve Potasyum nitrattır.
Bütün potasyum gübreleri suda çözünürler. Potasyum tuzlarının çoğu,
esas itibariyle (% 91-93 nisbetinde) gübre olarak kullanılırlar. Potasyum
ihtiva eden yatak ve kayalardan üretilerek zenginleştirilir ve gübre şekline
getirilirler. Potasyum tuzlarının üretimi: Denizlerdeki oranı düşük olan
potasyum tuzları, tuzla ana sularında biriktirilerek çıkarılır. Böyle bir
biriktirme bazı kapalı deniz veya göllerde de doğal bir sûrette vukua gelerek
kaya tuzu gibi yataklar teşekkül eder.
Stassfurt ve Alzas potas madenleri buna güzel birer misal teşkil eder.
Denizlerde uzun yıllar boyunca sodyum klorür çöker ve ana sular
kalsiyum, mağnezyum ve potasyum tuzlarınca zenginleşir. Açık denizle
olan bağlantı kesilince ana sular zenginleşmeye devam eder ve mağnezyum
ile tuzlardaki sıraya göre çökmeğe başlarlar.

Yurdumuz toprakları genelde potasyum bakımından yeterli durumda
olduğundan, potaslı gübre tüketimi de sınırlıdır. Potasyum sülfat % 4852 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.

Granül yapıda, açık gri veya kirli beyaz renktedir. Don ve kuraklığa karşı bitkinin
mukavemetini artırır. Buğday sapının dayanma gücünü yükseltir, ekinlerin yatmasını
önler. Patates ve şeker pancarında nişasta miktarını, dolayısıyla ürün verimini arttırır.
Ekimle veya ekimden kısa bir süre sonra toprağa karıştırılmalıdır. Pulluk derinliğine
verilmeli, toprak yüzünde bırakılmamasına dikkat edilmelidir.En çok patates, tütün,
sebze, meyve, turunçgiller, baklagiller, mısır, pamuk, şekerpancarı ve seralarda
kullanılır.Yeterli Potasyum sülfat verilmediğinde bitkilerin yapraklarında sarı ya da
kırmızımsı kahverengi lekeler görülür.
Sulu tarımda ve yağışlı bölgelerde potasyum
noksanlığına sık rastlanır. Organik maddeler
açısından fakir, kumlu topraklara Potasyum
sülfat verilmelidir. Asit özellikli olduğundan
uzun yıllar sürekli kullanılması halinde
topraktaki asitliği arttırır. Asit topraklarda
kullanıldığında toprağa bir miktar kireçte
verilmelidir. Bünyesinde ayrıca kükürt
bulunduğundan bitkilerin kükürt ihtiyacını
da karşılar.

POTASYUM NĐ
NĐTRAT:
Potasyum nitrat, bitkiler için çok önemli iki besin maddesini taşıyan, verim
ve kalite arttırıcı bir yapay gübrenin ana maddesi olarak da yaygın olarak
kullanılır. Bitkilerin pek çok türü, atmosferdeki serbest azotu kullanamaz,
azot tuzları olarak almak zorundadırlar. Oysa organik bileşiklerin çok önemli
bir bileşenidir azot. Potasyum nitrat, bitkilerin kullanabileceği bir azot ve
potasyum kaynağı olarak önem taşır.Potasyum bitkinin meyve kalitesini ve raf
ömrünü uzatır.

***Bu bileşik aynı zamanda,elektrokimyasal
yöntemlerde kullanılan tuz köprülerinin yapısında da
bulunur.

BAZI GÜ
GÜBRE ÇEŞĐTLER
ŞĐTLERĐ
TLERĐ

•KOMPOZE GÜBRELER
•DĐAMONYUM FOSFAT
•MAGNEZYUM NĐTRAT
•KALSĐYUM NĐTRAT

KOMPOZE GÜ
GÜBRELER
Kompoze gübreler birden daha fazla bitki besin maddesini birarada
bulunduran gübrelerdir.Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin
maddeleri sırası ile azot, fosfor ve potasyumdur. Bu besin maddeleri %
olarak ifade edilmektedir. Örneğin 20-20-0 oluşumundan meydana
gelen bir kompoze gübrenin 100 kilosunda 20 kilo saf azot, 20 kilo saf
fosfor var. Potasyum ise yok demektir.
Kompoze gübreler birkaç çeşit bitki besin maddesini
birlikte bulundurdukları için çiftçileri çeşitli gübreleri
ayrı ayrı alma taşıma, depolama ve tarlaya verme
sıkıntısından kurtarmış olur. Bu gübrenin kullanımı
daha az emek ve zaman harcayarak çiftçiye ekonomi ve
kolaylık sağlar.

Bütün bu iyi yönlerine rağmen her zaman kompoze gübre
kullanamayız çünkü:
a) Kompoze gübrelerin içinde bulunan bitki besin maddeleri miktarı
ekeceğimiz bitkinin isteğine her zaman uygun olmayabilir. Az olabilir,
istenenden çok olabilir.
b) Kompoze gübrenin içinde bulunan bitki besin maddeleri iklime ve
toprağımızın özelliğine göre ayrı ayrı ve farklı usullerle verilmesi gerekiyor
olabilir. kompoze gübrelerde besin maddeleri birarada olduğundan bu
imkansızdır.
Kompoze gübrelerin bu özellikleri gözönünde bulundurularak yararın daha
çok olacağının düşünüldüğü hallerde kompoze gübrelerin kullanılması uygun
olabilmektedir.

Yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki topraklarında genellikle potasyum
besin maddesi yeterli miktarlarda bulunduğundan kullanılacak kompoze
gübreler çoğunlukla içinde potasyum bulunmayan kompoze gübreler
olması gerekir. Tarlamızdan aldığımız toprak örneklerinin analiz
sonuçlarına göre toprağımızda azot ve fosfor yanında potasyum
eksikliği de görülüyorsa o zaman içinde azot, fosfor ve potasyum
bulunduran kompoze gübreleri kullanmalıyız.
Genellikle kompoze gübreler içinde tek besin maddesi bulunan diğer
gübrelerden daha pahalıdır. Bunun sebebi birçok besin maddesinin bir
araya getirilerek içindeki besin maddesi miktarının artırılmış olmasıdır.

DĐAMONYUM FOSFAT
Diamonyum fosfat gübresi kompoze bir gübredir. Diamonyum fosfat
gübresi halk arasında DAP diye adlandırılmaktadır. 100 kg diamonyum
fosfat gübresinde 18 kg saf azot ve 46 kg fosfor bulunur. Yani içerisindeki
her bir kilo azota karşılık 2,5 kg. fosfor bulunur. Bu nedenle daha ziyade
fosforlu bir gübre gibi kullanılır.
Diamonyum fosfat gübresi iri ve kirli beyaz renkte granül tanecikleri
halindedir.
Diamonyum fosfat gübresi içerisinde bulundurduğu
fosfor ve azot besin maddeleri nedeniyle Orta Anadolu
ve geçit bölgelerinde yetiştirilecek buğday için çok uygun
bir gübredir.

MAGNEZYUM NĐ
NĐTRAT
Magnezyum bitkilerde klorofil temel yapıtaşıdır. Bundan dolayı klorofilin
oluşmasını sağlayan önemli elementlerden biridir. Magnezyum eksikliği
magnezyuma çok ihtiyaç duyan bitkilerde, düşük asit (pH) değerlerinde, aşırı
miktarda amonyum, kalsiyum ve potasyumlu gübre kullanımlarında ortaya
çıkar.
Özellikleri
Toplam azot
Nitrat azot
Magnezyum
Suda çözünür MgO
pH

%10,5
%10,5
% 9,6
%10,5
5-7

Magnezyum eksikliklerine hassas olan bitkiler:
Lahana, Mısır, Salatalık, Patlıcan,
Kavun, Biber, Patates, Domates, Karpuz, Muz,
Narenciye, Elma ve Üzüm’dür.
Avantajları & Kullanım alanları:
Magnezyum Nitrat, bitkilerin magnezyum
eksikliklerini gidermede saf ve kristal bir gübredir,
Nitrat bitkilerde magnezyum alımını kolaylaştırır
Magnezyum Nitrat, suda çok iyi erir, yapraktan
uygulamalar ve besin eriyikleri için çok uygundur.
Yapraktan uygulamalarda birçok madde ile beraber
verilebilir. Fosfor içerikli gübreler ile
karıştırılmamalıdır.Yapraktan uygulamalarda çabuk ve
etkili sonuç alınır.

KALSĐ
KALSĐYUM NĐ
NĐTRAT
Sera tipi yüksek ölçüde saf ve kaplanmamış tanecik halinde suda tamamı çözünebilir
türdür. Sera tipi, sera ve açıkta yetiştirilen bitkilerde damlama ve yağmurlama sulama
sistemleri ile birlikte (fertigasyon ile) ve yapraktan uygulamalarda kullanılır. Tarla tipi
elle serpmeye ve gübre atma ekipmanlarıyla kullanıma uygun olarak üretilen sera tipine
nazaran biraz daha yavaş eriyen kaplamalı bir türdür. Açıkta yetiştiricilikte dikim
sonrası üst gübreleme için çok uygundur.
Kalsiyum Nitrat bitkiler için mutlak gerekli iki ana besin elementi
olan, Nitrat Azotu ve Kalsiyum içerir. Kalsiyum Nitrat üst
gübrelemede, her tür toprak ve iklim koşullarında tüm bitkiler için en iyi
seçimdir. Bitkiler tarafından Kalsiyum ve Nitrat'ın birlikte
alınmasından dolayı bitkinin kök bölgesinde diğer gübrelerde olduğu gibi
kalıntı bırakmaz. Birbirini olumlu etkileyen bu iki besin elementi
toprakta tuzluluk yaratmaz. Bitkinin kökleri tarafından besin alımı
sırasında Nitrat biçiminde Azot, suda eriyebilir biçimde Kalsiyum
alımını kolaylaştırır, dolayısıyla bitkinin Kalsiyum ihtiyacının
karşılanmasına yardımcı olur.

Kalsiyum nitratın gübre olarak avantajları üç başlıkta açıklanabilir:
-Nitrat formunda azot içermesi
Nitrat biçiminde Azot bitkiler tarafından tercih edilen Azot şeklidir. Kalsiyum'un
yanında diğer besin maddelerinin de bitki tarafından alınmasına da yardım eder.
Özellikle killi topraklarda Amonyum Azot'u toprak tarafından tutulabilir, böylece
bitki gelişmesi için geçici olarak alınamaz hale gelebilir. Buna karşılık Nitrat Azot'u
toprakta bağlanmaz. Bitki kök bölgesinde bitki ihtiyaç duyduğunda kolaylıkla
alınabilir halde serbest olarak kalır, böylece Azot ihtiyacının hızla karşılanmasına
olanak sağlar.
-Bitki beslemede kalsiyumun hayati önemi
Kalsiyum, bitkiler tarafından çok tüketilen bir makro bitki besin elementidir. Bitki
hücre duvarlarının yapıtaşıdır. Toprakta genellikle bitkilerin yararlanamayacağı
bileşikler halinde bulunur. Bitki bünyesinde hareket yeteneği (taşınması) çok zayıftır.
Bu nedenlerden ötürü diğer gübreler yanında Kalsiyum'lu gübrelemeye de ihtiyaç
vardır. Bitkiler Kalsiyum olmadan büyüyemezler. Kalsiyum,bitkiler tarafından Azot
ve Potasyumdan sonra en çok tüketilen bir besin elementidir.

-Kalsiyum nitartın toprağa olan yararı
Kalsiyum Nitrat bitki besini olması yanında toprağıda ıslah edici özelliği vardır.
Toprakta kil mineralleri tarafından tutulan diğer besin maddelerinin yarayışlı hale
gelmesini sağlar. Az Kalsiyum veya çok Sodyum içeren ve sulanan topraklarda kil
paçacıkları sıkışabilirler. Bunun sonucu olarak su ve oksijen hareketi yavaşlar ve bitki
gelişimini olumsuz etkiler. Suda eriyebilen Kalsiyum, topraktaki kil parçacıklarının
ayrışmasına, toprağın daha gözenekli bir hale gelmesine yardımcı olur.
Kalsiyum nitratın diğer getirileri şöyle özetlenebilir:
-Verim ve kaliteyi arttırır
-Hastalık ve zararlılara dayanıklılık kazandırır
-Nakliyede dayanıklılık sağlar
-Meyvelerin depolama ömrünü uzatır
-Hızlı alınabilir Kalsiyum ve Nitrat
-Katkı ve dolgu maddesi yoktur
-Buharlaşmaz, yıkanmaz, yakmaz
-Alkalilik yaratmaz
-Tuzluluk etkisi yoktur

Kalsiyum nitratın gübre olarak avantajları üç başlıkta açıklanabilir:
-Nitrat formunda azot içermesi
Nitrat biçiminde Azot bitkiler tarafından tercih edilen Azot şeklidir. Kalsiyum'un
yanında diğer besin maddelerinin de bitki tarafından alınmasına da yardım eder.
Özellikle killi topraklarda Amonyum Azot'u toprak tarafından tutulabilir, böylece
bitki gelişmesi için geçici olarak alınamaz hale gelebilir. Buna karşılık Nitrat Azot'u
toprakta bağlanmaz. Bitki kök bölgesinde bitki ihtiyaç duyduğunda kolaylıkla
alınabilir halde serbest olarak kalır, böylece Azot ihtiyacının hızla karşılanmasına
olanak sağlar.
-Bitki beslemede kalsiyumun hayati önemi
Kalsiyum, bitkiler tarafından çok tüketilen bir makro bitki besin elementidir. Bitki
hücre duvarlarının yapıtaşıdır. Toprakta genellikle bitkilerin yararlanamayacağı
bileşikler halinde bulunur. Bitki bünyesinde hareket yeteneği (taşınması) çok zayıftır.
Bu nedenlerden ötürü diğer gübreler yanında Kalsiyum'lu gübrelemeye de ihtiyaç
vardır. Bitkiler Kalsiyum olmadan büyüyemezler. Kalsiyum,bitkiler tarafından Azot
ve Potasyumdan sonra en çok tüketilen bir besin elementidir.

Kalsiyum nitratın gübre olarak avantajları üç başlıkta açıklanabilir:
-Nitrat formunda azot içermesi
Nitrat biçiminde Azot bitkiler tarafından tercih edilen Azot şeklidir. Kalsiyum'un
yanında diğer besin maddelerinin de bitki tarafından alınmasına da yardım eder.
Özellikle killi topraklarda Amonyum Azot'u toprak tarafından tutulabilir, böylece
bitki gelişmesi için geçici olarak alınamaz hale gelebilir. Buna karşılık Nitrat Azot'u
toprakta bağlanmaz. Bitki kök bölgesinde bitki ihtiyaç duyduğunda kolaylıkla
alınabilir halde serbest olarak kalır, böylece Azot ihtiyacının hızla karşılanmasına
olanak sağlar.
-Bitki beslemede kalsiyumun hayati önemi
Kalsiyum, bitkiler tarafından çok tüketilen bir makro bitki besin elementidir. Bitki
hücre duvarlarının yapıtaşıdır. Toprakta genellikle bitkilerin yararlanamayacağı
bileşikler halinde bulunur. Bitki bünyesinde hareket yeteneği (taşınması) çok zayıftır.
Bu nedenlerden ötürü diğer gübreler yanında Kalsiyum'lu gübrelemeye de ihtiyaç
vardır. Bitkiler Kalsiyum olmadan büyüyemezler. Kalsiyum,bitkiler tarafından Azot
ve Potasyumdan sonra en çok tüketilen bir besin elementidir.

GÜBRE ANALĐ
ANALĐZLERĐ
ZLERĐ:
A-Katı Gübre Analizleri
Rutubet
Serbest Asitlik
Toplam Azot
Amonyum Azotu
Nitrat Azotu
Üre Azotu
Biüre
Total Fosfor
Suda Erir Fosfor
Sitratta Erir Fosfor
Formik Asitte Çözünen Fosfor
Sitrik Asitte Çözünen Fosfat
Suda Erir Potasyum
Kükürt
Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Demir, Çinko, Mangan, Bakır, Molibden, Bor

B- Sıvı Gübre Analizleri
Toplam Azot
Amonyum Azotu
Nitrat Azotu
Üre Azotu
Fosfor
Potasyum
Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Demir, Çinko, Mangan, Bakır, Molibden, Bor
C- Katı ve Sıvı Organik Gübre Analizleri
Tuzluluk
Organik Madde Tayini
Organik Azot Tayini
Toplam (Humik + Fulvik) Asit Tayini
Ağır Metal Analizi

Kimyasal gübre kullanımı
Yüksek düzeyde azotlu gübre kullanılması sonucu topraktan
yıkanmalarla, içme suları ve akarsulara karışan nitrat miktarı artmaktadır.
Fosforlu gübrelerin yüzey akışlarıyla taşınması sonucu içme suları ve diğer
akarsularda bulunan fosfat miktarı yükselmektedir. Ayrıca fazla azotlu
gübre uygulanmış topraklarda yetişen bitkilerde zararlı bazı maddeler
üretilmektedir.
Yoğun kimyasal gübreleme sonucu toprak organik maddelerce fakirleşmekte
dolayısıyla biyolojik faaliyet azalması toprağın yapısının bozulmasını da
beraberinde getirmektedir. Bu şekilde devam edilmesi halinde de her sene
topraklar daha da bozulacak, bitki gelişmesi yapılan kimyasal gübrelemenin
yoğunluğuna bağlı olarak yavaşlayacak ve duracak, verim düşüşü
yaşanacaktır.

Yoğun yapılan kimyasal gübreleme sonucunda toprakta organik madde
miktarı,topraktaki humus oranı azalacak ve biyolojik aktivite azalıp verilen
gübreler toprakta tutunamadığı için yıkanıp gidecektir. Bitki besin elementelerinin,
bitkilerin alabileceği şekle dönüşmeleri duracak ve böylece toğrağın fiziksel ve
kimyasal özellikleri bozulacaktır. Neticede toprağın üst kısımları kumlaşırken, alt
kısımlarıda taşlaşacaktır. (Sertleşecektir)
Bu durum topraklarımızda;
-Tuz konsantrasyonun yükselmesine,
-Mikroorganizma faaliyetlerinin azalmasına,
-Yeraltı suyunun kirlenmesine,
-Kimyasal olarak verilen gübrelerin topraktan çabucak yıkanmasına,
-Verim ve elde edilen ürünün kalitesinin düşmesine,
-Erozyonla toprak kaybına, neden olacaktır..
Bu zararları ortadan kaldırabilmek için, topraklarımızın organik madde ihtiyacını
karşılamak üzere ORGANĐK GÜBRELEME yapmamız gerekmektedir.

KĐMYASAL MADDELERĐ
MADDELERĐN KULLANILDIĞ
KULLANILDIĞI
GÜBRELERĐ
BRELERĐN ETKĐ
ETKĐLERĐ
LERĐ
Gübrelerin yol aç
açtığı çevre kirliliğ
kirliliği:
Çevre kirliliğine ve doğal dengenin bozulmasına neden olan en büyük
etkenlerden biri yoğun olarak kimyasal maddelerin kullanıldığı tarımsal
faaliyetlerdir. Üstelik kimyasalların kullanıldığı tarım yöntemi yalnızca çevre
kirliliği ve doğal dengenin bozulmasına neden olmamakta aynı zamanda besin
zinciriyle tüm canlılara ulaşarak yaşamlarını tehdit etmektedir. Bu tehditin
sürekliliği ve hızla ilerleyişi her geçen gün doğadaki geriye dönüşü biraz daha
zorlaştırmaktadır.

Gübrelerin yol aç
açtığı su kirliliğ
kirliliği :
Đnorganik kimyasal gübreler kullanıma,kolaylıkla taşınabilirliği ve araştırmalara göre
sağladıkları yiyecek ilavesiyle dünyadaki her üç kişiden birini besleyerek üretime
yardımcı olsalar da bazı olumsuz etkilere de sahiptir.
Azot ve fosfor bileşikleri içeren inorganik gübrelerin bitkiler tarafından alınmayan kısmı
, yağmur ve sulama suları ile topraktan yıkanarak su ortamına taşınmaktadır. Azot ve
fosfor biyokimyasal reaksiyonlar sonucu nitrat ve fosfata dönüşür
Bunlar;
Toprağın su tutma gücünü düşürür.
Yağmur suyunun toprak boyunca sızmasıyla kimyasal gübrelerdeki nitrat toprak suyuna
karışır. Kuyulardan alınıp içme suyu olarak kullanılan sulardaki nitrat konsantrasyonu
45mg/L nin üzerine çıktığında bebeklerde methemoglobinemia (mavi hastalık)yaparak
zehirli hale gelir.
Su yüzeyinin yakınında kültürel ötröfikasyona yol açar.
(Anahtar element fosfordur.) Oksijen tüketimi ve balık ölümleri olur.

Gübrelerin yol aç
açtığı toprak kirliliğ
kirliliği :
Kimyasal gübrelerin toprak üzerinde olumsuz etkileri hemen fark
edilmemektedir.Kirleticilerin toprakta getirmiş oldukları zararlar:
•Ürün potansiyelinde düşüklük ,
•Bitkisel üretiminde kalite bozukluğudur.
•Bilim esaslarına uygun olmayan aşırı gübreleme ,
•Toprak verimliliğinin bozulmasına,
•Toprak reaksiyonunun bozulmasına ,
•Toprakta mevcut element dengesinin bozulmasına ,
•Katkı maddelerinde ağır metaller gibi kirlilik unsurları taşıyan gübrelerin
sürekli kullanımı topraktan yıkanması zor olan zehir yüklerinin birikmesine
yol açar.
Bu olay sonucunda , bünyesinde toksik maddeleri
biriktiren besin ve yemlerle beslenen insan ve
hayvanlarla yan etkilere neden olur.

Gübreleme teknikleri uygulanmadan kullanılan kimyasal gübre tıpkı sanayi
emisyonları gibi toprağı kirletmektedir. Sulamanın yoğunlaşması ve yanlış
sulama teknikleri tuzlanmaya yol açmaya ve ürün
desenlerini daha fazla kimyasal gübre kullanımına
gerek duyacak biçimde değiştirmeye devam etmektedir.
AB’de ve ABD’ de yasaklanan bir bölüm tarımsal
mücadele ilaçları Türkiye’ de kullanılmaktadır.
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Hazırlayanlar:
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