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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tarımsal üretimde en temel girdilerden biri de gübre kullanımıdır. Gübresiz tarım 

düşünülemez ancak gereksiz gübre kullanımının önlenmesi, çevreye zarar vermeden en 

yüksek ürün alınması günümüzde tarımın öncelikli hedefi hâline gelmiştir.  

 

Son yıllarda gübre uygulamalarının toprak ve yaprak analizlerine dayanılarak 

yapılması, Avrupa Birliği Uyum Programı çerçevesinde yürürlüğe giren yönetmeliklerle 

ülkemizde de zorunlu hâle getirilmiştir. Toprak ve yaprak analiz sonuçlarına dayanılarak 

gübrelerin uygulanması, çevreye verilecek zararı en aza indirdiği gibi hem üretici hem de 

ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Gübre ticareti yapanların ve özellikle de 

geçimini tarımdan sağlayanların gübrelerin özelliklerini iyi bilmeleri ve gübrelerin 

etiketlerinde belirtilen bitki besin elementlerini tam olarak içerip içermediklerinden emin 

olmaları gerekir.  bu da ancak gübrelerin analiz edilmesiyle mümkündür.  

 

Gübre analizleri, özellikleri nedeniyle belli laboratuvarlarda yapılan ve farklı 

yöntemlerin kullanılmalarını gerektiren analizlerdir. Bu analizlerin başarılı olabilmesi için 

öncelikle yönetmeliklerde belirtilmiş ilkelere uygun şekilde gübre numunelerinin alınıp 

analiz laboratuvarlarına gönderilmesi, tekniğine uygun analize hazırlanması gerekmektedir.   

 

Bu modülü tamamladığınızda, gübrelerden numune alabilme, laboratuvara ulaşan 

numuneyi analizlere hazırlayabilme, organik gübreleri yakma, gübrelerde kuru madde, 

asitlik, elek analizi, azot, fosfor, potasyum tayini ve organik gübrelerde yanma kaybı tayini 

ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.  

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun gübre numunesi alabileceksiniz ve 

analize hazırlayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Gübrenin ne olduğunu ve gübre çeşitlerini araştırınız. 

 Gübre numunesinin nasıl alındığını araştırınız. 

 Gübre numuneleri analize nasıl hazırlanır? Araştırınız. 
 

1. GÜBRE NUMUNESİ ALMA VE ANALİZE 

HAZIRLAMA 
 

1.1. Gübre ve Gübreleme 
 

Bitkilerin gelişmesini artırmak, bol ve kaliteli ürün almak amacı ile toprağa ve bitkiye 

verilen, içinde bir veya birkaç bitki besin maddesini bir arada bulunduran maddelere gübre, 

bu olaya ise gübreleme denir. 

 

Bitkiler, su ve topraktan aldıkları besin maddelerini sentezleyip organik maddelere 

dönüştüren canlılardır. Besin maddelerini sentezlerken su, karbondioksit ve güneş ışığını 

kullanır. Kökleriyle topraktan su alırken toprakta bulunan suda çözünmüş maddeleri de 

alarak fotosentez yapımında kullanırlar. Her ne kadar toprak ve su bu besin maddelerinin 

büyük bir kısmını sağlamaya yetse de bazı besin maddelerince fakir olabilirler. Böyle 

hâllerde toprağın gübreyle takviye edilmesi gerekir.  

 

Toprak genel olarak bitki besin elementlerini az veya çok bulundurur fakat bu 

maddelerin miktarları, her zaman bitkinin ihtiyaç duyduğu seviyede bulunamaya 

bilmektedir. Bitkiler tarafından kaldırılan bitki besin maddelerine, yağmur ve sulama 

sularıyla yıkanan, erozyonla kayba uğrayan besin maddeleri de ilave edilecek olursa tarım 

yapılan topraklar yıldan yıla besin maddelerince fakirleşmekte ve ciddi verim düşüklükleri 

gözlemlenmektedir. Tarımsal üretimde yeterince verim alabilmek için toprakların besin 

maddesi içeriklerinin tespit edilmesi ve yetersiz olan besin maddelerinin toprağa 

kazandırılması gereklidir. Bu yönüyle gübre, tarımda temel girdilerden biridir.  

 

1.2. Gübre Çeşitleri  
 

Gübreler yapılarına göre organik gübreler ve kimyasal gübreler olmak üzere ikiye 

ayrılır. Organik gübreler çeşitli bitkisel ve hayvansal atıklardır. Kuş gübreleri, koyun, inek 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Toprak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su


 

 

 

3 

gübreleri, çeşitli bitki atıkları, binlerce yıldan beri organik gübre olarak kullanılmaktadır. 

Organik gübrelerden en önemlileri ahır gübresi, kompostlar ve yeşil gübredir. Kimyasal 

gübreler ise toprakta olması gereken veya toprakta eksilen besin maddelerini toprağa 

kazandırmak amacıyla bileşimi, standardına uygun kimyasal yöntemlerle üretilen 

bileşiklerdir. Kimyasal gübreler bileşimlerinde bir veya daha fazla besin maddesi bulundurur 

ve suda kolayca çözünür. 

 

1.2.1. Organik Gübreler 
 

Bitkinin beslenmesi için gerekli olan besin maddelerini bünyesinde bulunduran, 

toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenleyerek bitkinin topraktan beslenmesini 

kolaylaştıran bitki ve hayvan atıklarından ya da başka doğal yollarla üretilen gübrelere 

organik gübre denir.  

 

Tarımsal işletme gübreleri (organik gübre), işletme çalışmaları sonunda kendiliğinden 

ortaya çıkan ve organik bileşime sahip gübrelerdir. Bu gübrelerin temel fonksiyonu, toprak 

için gerekli organik maddeyi, dolayısıyla humusu sağlamaktır. Kimyasal gübreler 

kullanılmaya başlanıncaya kadar tarımsal işletme gübreleri kullanılmaktaydı. Bugün de 

kimyasal gübrelerin yanında organik gübreler de kullanılmakta ve önemini korumaktadır.  

 

Organik gübre kullanmanın tarıma ve doğaya, üretici ve tüketiciye birçok faydası 

bulunmaktadır. Organik gübre kullanmanın başlıca avantajları şunlardır: 

 

 Toprağa çeşitli besin elementlerini sağlar. 

 Toprağın su tutma kapasitesini artırır. 

 Toprağın rengini koyulaştırarak daha fazla güneş ışığını emmesini sağlar.  

 Toprağın geçirgenliğini arttırarak hava ve su alımını kolaylaştırır. 

 Topraktaki mikroorganizma sayısını ve etkinliğini arttırır. 

 Bitkilerin kök gelişimini olumlu yönde etkiler. 

 Toprakların pH’ını düzenler.  

 Toprakta bulunan ve bitki gelişimi için gerekli olan besin elementlerinin 

bitkilerin alabileceği forma dönüşmesine yardımcı olur. 

 

Ahır gübresi, kümes atıkları, kuş gübreleri, yeşil gübreler, kompostlar, fakaller 

(insanların katı ve sıvı dışkıları), çeşitli guanolar, çöpler, gıda sanayi atıkları, balık unu, kan, 

boynuz, tırnak, deri ve tütün tozları, şeker sanayi atıkları organik gübrelere örnek verilebilir. 

Organik gübrelerden en önemlileri ahır gübresi, yeşil gübre ve kompostlardır. 

 
 Ahır gübresi: Daha çok büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sıvı ve katı 

dışkıları ile yataklıklarının karışımlarından oluşan atıktır. Hemen hemen tümü 

organik madde ve artıklardan oluşmaktadır. Bu nedenle mikroorganizmalar için 

iyi bir gelişme ortamı oluşturur. Aynı zamanda bitkinin ihtiyaç duyduğu bütün 

elementleri içermekte ve özellikle en önemli bitki besini olan azotun sürekli 

kaynağını oluşturmaktadır. 
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 Yeşil gübreler: Toprağı zenginleştirmek üzere yerinde büyütülmüş veya başka 

yerden temin edilmiş yeşil bitki materyalinin (ürün artıkları hariç) toprak altına 

gömülmesine yeşil gübreleme ve bu maksat için kullanılan bitkilere ise yeşil 

gübre adı verilir. En çok yetiştirilen yeşil gübre bitkileri; yonca, fiğ, çavdar, 

soya fasulyesi, çayır üçgülü, bezelye ve yulaftır. Yeşil gübreleme toprağın 

organik madde kapsamını yükseltmekle beraber toprakta azot birikimi sağlar. 

Toprakta mikroorganizma faaliyetini artırır. Topraktaki bitki besin 

elementlerinin yararını artırır. Toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirir ve 

erozyonu önler. 

 

 Kompostlar: Bitki ve hayvansal kökenli artıkların bir araya toplanıp 

çürütülmesiyle elde edilen gübreye kompost denir. Günümüzde birçok kompost 

üretim yöntemi geliştirilmiştir. Uygulamada yaygın olarak yığın yöntemi 

kullanılmaktadır. Yığın yöntemiyle kompost yapımında, bitki ve hayvan atıkları 

yaklaşık 30 cm yüksekliğinde yığılır. Üzerine su serpilerek iyice ıslatılır ve 

sıkıştırılır. Bunun üzerine 5-15 cm yüksekliğinde varsa ahır gübresi yoksa 

toprak yayılır. Bunu takiben yine 30 cm’lik bitki atığı konur. Sulandıktan sonra 

tekrar 5-15 cm toprak ilave edilerek istenilen yükseklikte bir kompost yığını 

yapılır. Rutubet kaybını önlemek için en üste toprak serilir. Hazırlanan kompost 

yığını 3-4 hafta kendi hâline bırakılır. Bundan sonra birer ay ara ile bir veya iki 

defa altüst edilerek yığının her tarafının çürümesi sağlanır.  

 

Resim 1.1: Organik gübre  

1.2.2. Kimyasal Gübreler 
 
Kimyasal gübreler, mineral gübreler veya suni gübreler diye de anılan kimyasal 

gübreler; toprakta eksikliği görülen besin elementlerini toprağa vermek için özel olarak 

üretilen ve bir veya birden fazla besin elementini içeren kimyasal bileşiklerdir.  
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Kimyasal gübreler organik gübrelerden farklı olarak yüksek miktarlarda bitki besin 

maddesi kapsar. Sıvı veya katı hâlde bulunur. Katı hâlde bulunanlar suda kolay erir. 

Genellikle taşınması ve depolanması kolay olduğundan katı ve granül hâldekiler tercih edilir. 

Kimyasal gübrelerin bileşimleri bellidir, üretici firma tarafından garanti edilmiş olup 

etiketinde ve ambalajında mutlaka yazılıdır. En çok tüketilen kimyasal gübreler azot, fosfor 

ve potasyum gübreleridir. Bu nedenledir ki bu besin elementlerine gübre elementleri de 

denilmektedir.  

 

 Azotlu gübreler 

 

Toprakta bulunan azot miktarı bitkilerin sağlıklı büyümesi, kaliteli ve yüksek oranda 

ürün vermesi için yeterli değildir. Bu bakımdan bitkinin ihtiyacı olan azotun, azotlu 

gübrelerle toprağa verilmesi gerekmektedir. Azotlu gübreler; nafta, doğalgaz, pirit ve 

sülfürik asit gibi kimyasal maddelerin belirli form ve oranda birleşmeleri ile meydana 

gelmiştir. Doğada ise topraktaki bitkisel ve hayvansal kalıntılardan meydana gelen organik 

maddeler olarak yer almaktadır. Dünyada bitki beslemesinde en çok kullanılan gübreler 

azotlu gübrelerdir. 

 

     
 

Resim 1.2: Amonyum sülfat                   Resim 1.3: Amonyum nitrat 

 

Azotlu gübreler, yapılarında bulundurdukları azota göre dört gruba ayrılır. Bunlar; 

amonyumlu, nitratlı, amonyumlu ve nitratlı gübreler, amidli gübrelerdir.  

 

Kimyasal gübrelerle toprağa verilen azot bileşiklerinden amonyum azotu açığa çıkar. 

Bu azotun önemli bir kısmı bitkiler tarafından kullanılmaktadır. Geri kalan azotu da toprakta 

yaşayan mikroorganizmalar kullanır veya nitratlı bileşiklere çevirir. Nitratlı bileşiklerin bir 

kısmı mikroorganizmalar tarafından kullanılır, bir kısmı da hava azotuna dönüştürülür. Çok 

az kısmı da toprağın derinliklerine sızar. 

 

Yaygın kullanılan azotlu kimyasal gübreler; amonyum nitrat, amonyum sülfat ve üre 

gübreleridir. 

 Amonyum sülfat: Genellikle beyaz renkte ve toz şeker görünümündedir. 

Amonyum sülfat gübresinde %21 saf azot bulunur. 
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 Amonyum nitrat: Kirli beyaz renkte ve daneli yapıdadır. Bu gübrenin %26 

ve %33 saf azot ihtiva eden çeşitleri vardır. 

 Üre: Beyaz renkte ve küçük boncuk şeklindedir. Piyasada satılan azotlu 

gübreler içinde en yüksek oranda azot ihtiva eden üre gübresinde %45-46 saf 

azot bulunur. 
 

 Fosforlu gübreler 

 

Fosforlu gübreler, fosforu suda eriyebilir fosfat anyonu hâlinde bulundurur. Toprağa 

atıldıktan sonra bünyesindeki fosfor alınabilir hâle dönüşür. Azotlu gübrelerden sonra 

dünyada en fazla tüketilen gübredir. 

 

Dünyadaki fosforun kaynağı fosforlu kayalardır. Fosforlu gübreler ise fosforlu 

kayalardan, fosfor kapsayan demir filizlerinden, kemiklerden ve bazı değişik maddelerden 

elde edilir. Fosforlu gübrelerde fosfor, genellikle fosfat şeklinde bulunmasına rağmen 

fosforlu gübrelerin bir kısmı suda çözünürken bir kısmı çözünmez. 

 

Yaygın kullanılan fosforlu kimyasal gübreler süper fosfat, triple süper fosfat ve 

amonyum fosfat gübreleridir.  

 Süper fosfat: Açık gri veya boz renkli olan süper fosfat içinde %16-18 suda 

eriyebilen fosfor asidi vardır. 

 Triple süper fosfat: Kirli beyaz veya gri tanecikler hâlindedir.  %43-46 

fosfor asidi ihtiva eder. 

 Amonyum fosfat: Azot ve fosfor gibi iki faydalı elementi ihtiva etmesi 

bakımından çok önemlidir. Mono amonyum fosfat ve diamonyum fosfat 

olmak üzere iki çeşittir. Amonyum fosfat gübreleri %11-14 azot, %48 

civarında fosforpentaoksit (P2O5) ihtiva eder. 

 

Resim 1.4: Triple süperfosfat 

 Potasyumlu gübreler 
 

Bünyelerinde potasyum bulunan gübrelerdir. Yurdumuz toprakları genelde potasyum 

bakımından yeterli durumda olduğundan potaslı gübre tüketimi de sınırlıdır. Potaslı gübreler 

toprak analizi yaptırıldıktan sonra verilen tahlil sonuçlarına göre ihtiyacı olan yerlerde ve 

uygun miktarda kullanılmalıdır. 
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Potasyumlu gübreler yer altı kaynaklarından elde edilir. Genellikle sülfat ve klorür 

şeklinde bulunur. Potasyum toprakta fazla bulunduğundan eksikliği çok hissedilmez ancak 

perlit, kum, ponza taşı gibi materyallerde bu gübre gerekmektedir. 

 

Yaygın olarak kullanılan potasyumlu kimyasal gübreler; potasyum sülfat, potasyum 

klorür, potasyum nitrat ve potasyum-magnezyum sülfat gübreleridir.  

 Potasyum sülfat gübresi (K2SO4): Potasyum sülfat gübresi kristal yapılı ve 

kirli beyaz renkli bir gübredir. Bu gübrenin bileşiminde %50.0-53.3 arasında 

potasyum (K2O) bulunur. 

 Potasyum klorür gübresi (KCl): Zenginleştirilmiş potasyum klorür en çok 

kullanılan potasyumlu gübreyi teşkil eder. Bu gübrenin bileşiminde  %60.0-

62.5 arasında potasyum (K2O) bulunur. 

 Potasyum nitrat gübresi (KNO3): Potasyum nitrat esas olarak potasyum 

klorür ile sodyum nitratın ya da nitrik asidin reaksiyona sokulmasıyla elde 

edilir. Potasyum nitratta %44.0-44.6 potasyum (K2O) ve %13 N bulunur.  

 Potasyum-magnezyum sülfat gübresi (K2SO4 + MgSO4): Kristal şekilde 

ve pembemsi-beyaz renkli olan bu gübre %22.0-22.9 potasyum (K2O) içerir. 

 

 Kompoze gübreler 

 

Kompoze gübreler birden fazla bitki besin elementini bünyesinde bulunduran 

gübrelerdir. Bu besin elementleri çoğunlukla azot, fosfor ve potasyumdur. Bu gübreler 

kullanıcıya zamandan, paradan ve iş gücünden tasarruf sağlar. Bunun dışında bir iyonun 

yararına karşı diğer iyonun zararlı etkilerinin de önüne geçilmesi sağlanmış olur. Bu 

gübrelerin bir yararı da bitki besinleri arasında dengenin korunması ve tek yönlü 

beslenmenin önüne geçilmesidir. 

 

 

Resim 1.5: Kimyasal gübreler 

Kompoze gübrelerin etiketinde ve ambalajında içermiş oldukları % azot (N), fosfor 

(P) ve potasyum (K) miktarları yazılır. Örneğin; 16: 16: 8 olarak bilinen bir kompoze gübre 

içerisinde %16 oranında azot, %16 oranında fosfor ve %8 oranında da potasyum 

bulunmaktadır yani 100 kg gübre içinde 16 kg azot, 16 kg fosfor ve 8 kg potasyum 

bulunmaktadır. Geriye kalan miktar ise dolgu maddesidir. Dolgu maddeleri topaklaşmayı 
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önler, gübrenin makine ile verilmesini kolaylaştırır, ortamın asit etkisini düzenler ve diğer 

besin maddelerine kaynak oluşturur. Kompoze gübreler; kimyasal reaksiyonlar ile ya da 

basit gübreleri mekanik yollarla karıştırma ile elde edilmektedir. 

 

Günümüzde farklı bileşikler ve isimlerde pek çok kompoze gübre bulunmaktadır. 

Kompoze gübrelerin içeriğindeki azot; amonyum, nitrat ve üre formunda olabilir. Kompoze 

gübreler, yine farklı oranlarda fosfor ve potasyum içerir. İçerdikleri fosfor ve potasyum suda 

eriyebilen özellikte olursa bitkiler, bu besin elementlerinden daha kolay faydalanır. 

Kompoze gübrelerde bu üç mineralin dışında mikro elementler de bulunmaktadır. 

 

Azotlu, fosforlu, potasyumlu ve kompoze gübrelerin yanında kimyasal gübre olarak 

aşağıdaki gübreler de satılmakta ve kullanılmaktadır. Bunlar: 

 

 Kalsiyum, 

 Magnezyum, 

 Kükürt,  

 Demir, 

 Mangan,  

 Bakır,  

 Çinko,  

 Bor, 

 Molibdenli gübreler şeklinde sıralanabilir. 

 

1.3. Gübre Analizleri ve Önemi 
 

Artan nüfusun gelişen gıda talebi, ürün rekoltesini ve sınırlı tarımsal alanlardan daha 

fazla ve kaliteli ürün yetiştirmeyi zorunlu hâle getirmiştir o hâlde var olan topraklarımızı en 

iyi şekilde kullanırken doğru gübreyi ihtiyaç kadar kullanmamız önem arz etmektedir.  

 

Günümüzde tarımsal üretimin artırılması amacıyla kontrolsüzce gübre kullanımı 

sonucunda bazı topraklar zarar görmekte, ciddi çevre problemleri oluşmaktadır. Gereğinden 

fazla kullanılan kimyasal gübreler toprağı kirletmekle kalmayıp çoraklaşmasına hatta 

tarımda kullanılamaz hâle gelmesine sebep olmaktadır.  Kimyasal gübrelerle kirletilmiş 

toprakların yağmur suları ve sulamayla yıkanması sonucu, buralardan yıkanan bu maddeler 

suların da kirlenmesine sebep olmaktadır. 

 

Bu nedenle, analiz sonuçlarına dayanılarak gübrelerin uygulanması, çevreye verilecek 

zararı en aza indirebileceği gibi üreticilerin aile bütçesine olduğu kadar ülke bütçesine de 

olumlu ve önemli katkıda bulunacaktır. Dış alım yoluyla satın alınan gübrelere döviz olarak 

ödenen para her geçen yıl artmakta ve çok yüksek miktarlara ulaşmaktadır. Dış alım yoluyla 

gübre satın alanların, gübre ticareti yapanların ve özellikle de geçimini tarımdan 

sağlayanların gübrelerin özelliklerini iyi bilmeleri ve gübrelerin etiketlerinde belirtilen bitki 

besin elementlerini tam olarak içerip içermediklerinden emin olmaları gerekir. Bu da ancak 

gübrelerin analiz edilmeleri ile mümkündür. 
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Resim 1.6: Gübre analizleri 

Gübre analizleri, özellikleri nedeniyle belli laboratuvarlarda yapılan ve farklı 

yöntemlerin kullanılmalarını gerektiren analizlerdir ayıca yönetmeliklerde belirtilmiş ilkelere 

uygun şekilde gübre numunelerinin alınıp analiz laboratuvarlarına aktarılması, analize 

hazırlanması ve uygun yöntemlerle gerçekleştirilecek analiz sonuçlarının usulüne göre rapor 

edilmesi gerekmektedir.  

 

Organik gübrede yapılan analizler: 

 

 Fiziksel analizler 

 Havada kuru madde miktarının belirlenmesi 

 105 °C’de kuru madde miktarının belirlenmesi 

 Nem miktarı 

 

 Kimyasal analizler  

 Toplam azot 

 Toplam fosfor 

 Toplam potasyum 

 Toplam kalsiyum 

 Toplam bor 

 Toplam kükürt 

 Toplam sodyum 

 Toplam magnezyum 

 Toplam klor 

 Toplam demir-bakır-çinko-mangan 

 Toplam kadmiyum-nikel-krom-kurşun 

 Toplam hümik asit 

 

 Diğer tayinler 

 Yanma kaybı 

 EC 

 pH 
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Kimyasal gübrede yapılan analizler: 

 

 Fiziksel analizler 

 Nem miktarı 

 Elek analizi 

 

 Kimyasal analizler  

 Azot (toplam azot, nitrat azotu, amonyum azotu, üre azotu, biüre) 

 Fosfor (toplam fosfor, suda erir fosfor) 

 Potasyum (suda erir potasyum) 

 Demir (toplam demir, suda erir demir)  

 Bakır (toplam bakır, suda erir bakır) 

 Çinko (toplam çinko, suda erir çinko) 

 Mangan (toplam mangan, suda erir mangan) 

 

 Diğer tayinler 

 Serbest asitlik tayini  

 pH tayini 

 

1.4. Gübre Numunesi Alma 
 

Usulüne göre alınmamış numunelerde analizler, en duyarlı yöntem ve cihazlarla dahi 

yapılmış olsa sonuçlar bir değer taşımaz eğer alınan numune gübrenin tamamını temsil edici 

değilse analiz sonuçlarıyla buna dayalı görüş ve öneriler gerçekçi olamaz. Bu nedenle 

numunelerin alımında ve analize hazırlanmasında özen gösterilmelidir. 

 

Numuneler, mümkün olduğunca çabuk ve seri bir şekilde alınıp hazırlanmalı ve bu 

arada numunesi alınan gübreleri temsil eder hâlde kalmaları sağlanmalıdır. Kullanılan 

aletler, kaplar ve çalışılan yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Eğer numunesi alınacak gübre 

sıvıysa mümkünse numune almadan önce karıştırılmalıdır.  

 

Gübre numunesi alınırken uygulanacak yöntem ve teknikler gübrenin türüne, yani 

organik veya kimyasal oluşuna göre farklılıklar göstermektedir. 

 

1.4.1. Organik Gübre Numunesi Alma 
 

 Yığından numune almak için: 

 

 Yığının tamamını temsil edecek şekilde bir numune almak için yığının en 

az 30 değişik yerinden ve değişik derinliklerinden 500 g’a kadar alt 

numuneler alınır.  

 Alınan bu alt numuneler temiz ve düz bir zeminde biriktirilerek iyice 

karıştırılır. 

 Oluşan karışımdan 1 kg kadar esas numune alınıp cam veya plastik bir 

kavanoza ağzı sıkıca kapatılarak konulur. 
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 Numunenin alındığı yer, tarih gibi gerekli bilgiler kavanoza yazılarak 

laboratuvara gönderilir. 

 

 Hayvan barınaklarından numune almak için: 

 

 Bir gün boyunca elde edilen katı dışkı ve yataklık toplanır. 

 Oluşan yığın iyice karıştırılarak karışımdan 1 kg kadar numune alınır. 

 Alınan numune cam veya plastik bir kavanoza ağzı sıkıca kapatılarak 

konulur. 

 Numunenin alındığı yer, tarih ve gerekli bilgiler kavanoza yazılarak 

laboratuvara gönderilir. 

 Hayvanlarda katı ve sıvı dışkı numuneleri almak için: 

 Numunesi alınacak hayvanların katı ve sıvı dışkıları bu amaçla 

geliştirilmiş özel kaplarda toplanır. 

 24 saatlik bir numune alma işlemi sonunda ayrı ayrı kaplarda toplanan 

katı ve sıvı dışkıların miktarları belirlenir. 

 1 kg kadar temsili katı ve sıvı dışkı numunesi alınarak cam veya plastik 

kavanozlara ağzı sıkıca kapatılarak konulup laboratuvara gönderilir. 

 

1.4.2. Kimyasal Gübrelerden Numune Alma 
 

Kalite ve bileşimlerini belirlemek üzere gübrelere uygulanacak olan resmi kontroller 

için numuneler aşağıda belirtilen metoda göre alınmalıdır. Bu şekilde hazırlanan 

numunelerin numune alınan partiyi temsil ettiği kabul edilir. 

 

Kimyasal gübrelerden numune alınırken aşağıdaki hususlara özenle dikkat 

edilmelidir: 

 Numune alınırken ürünün hepsinin aynı parti numaralı olmasına dikkat 

edilmelidir. Aynı üretimden alınmış, aynı ağırlıktaki ambalajlarda taşınan ve bir 

seferde analize sunulan kimyasal gübre bir parti olarak kabul edilir. 

 Gübre numunelerinin alındığı ortam nemli, tozlu ve kumlu olmamalıdır.  

 Torba içinde olan gübrelerden numune alınması hâlinde yalnızca açılmamış, 

parçalanmamış ve zedelenmemiş torbalardan numune alınmalıdır.  

 Numune alma aleti temiz ve kuru olmalı, numunesi alınacak gübrenin kimyasal 

özelliklerini etkilemeyecek malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.  

 Numune alma sondasının boyutu, numune alınan partinin özelliklerine 

(konteynır derinliği, torba boyutu vb.) ve gübre tane büyüklüğüne uygun 

olmalıdır. 

 Numune alınacak gübreler sıvı veya süspansiyon hâlindeyse numune alınmadan 

önce mutlaka iyice çalkalanmalıdır.  

 Alınan numune temiz, kuru ve kapaklı hermetik cam kavanoza silme 

doldurulmalı ve kapağı hemen kapatılmalıdır.  

 Kavanozun üzerine gerekli bilgilerin yazıldığı etiket yapıştırılmalıdır. 

 Numune alma işi olabildiğince kısa sürede tamamlanmalıdır.  
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Kimyasal gübrelerden numune alınırken aşağıdaki işlemlere göre numune 

oluşturulur: 

 Öncelikle alınacak numune miktarı belirlenir. 

 Ambalajlı gübrelerde yığının farklı yerlerinden yeterli sayıda ambalaj, 

gelişigüzel seçilip her birinin değişik derinliklerinden sonda yardımıyla eşit 

miktarda alt numune alınır. 

 Dökme hâlinde bulunan kimyasal gübreden numune alınırken ise sonda ya da 

kürekle partiyi temsil edecek şekilde yığının her tarafından ve çeşitli 

derinliklerden gelişigüzel alınır. 

 Fabrikasyon ve ambalajlama aşamasında bant üzerinde akım hâlindeyken 

gübreden numune alımında da özel numune alma kaplarıyla alt numune alınır. 

 Alınan alt numuneler temiz bir yüzey üzerinde biriktirilerek iyice karıştırılıp 

paçal numune oluşturulur. 

 Paçal numune kesik bir koni oluşturacak şekilde yığılır, üstü düzeltilip dörde 

bölünür. Çapraz durumdaki karşılıklı iki kısım çıkarılır. Geriye kalan kısım 

tekrar kesik bir koni oluşturacak şekilde yığılır ve dörde bölünür. Tekrar çapraz 

durumdaki karşılıklı iki kısım çıkarılır. Bu işlem, numune 2 kg kalıncaya kadar 

sürdürülür. 

 Bu şekilde hazırlanan numune, temiz ve kuru en az 500 gramlık 4 adet cam 

kavanoza doldurulur ve ağızları sıkıca kapatılır. 

 Numune kavanozları, tutanak ve etiketleriyle birlikte numune torbalarına 

konularak torbaların ağzı tel veya iple bağlanır ve kurşunla mühürlenir. 

 Numunelerin iki adedi analiz kuruluşuna gönderilmek üzere tekrar bir torbaya 

konularak ağzı mühürlenir ve torbanın ağzına tutanak bağlanır. 

 Kalan şahit numune torbalarının ağzına birer nüsha bağlanarak 1 adedi 

saklanmak üzere yediemin olarak iş yerine teslim edilir, bir adedi de il 

müdürlüğünce saklanır. 

 

1.5. Gübre Numunelerini Analize Hazırlama 
 

Organik ve kimyasal gübrelerden alınan numunelerin laboratuvara ulaşır ulaşmaz 

öncelikle numune kayıt işlemlerinin yapılması ve sonrasında zaman kaybedilmeden analize 

hazırlanması gerekmektedir. Kimyasal gübre numunelerinin analize hazırlanması organik 

gübre numunelerine göre daha basit ve kısa süre almaktadır. 

 

1.5.1. Organik Gübre Numunesini Analize Hazırlama 
 

Laboratuvara getirilen organik gübre numunelerinin analize hazırlanması için 

aşağıdaki işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir: 

 

 Organik gübre numunelerinin kurutulması: Laboratuvara getirilen organik 

gübre numuneleri, geniş tabanlı (tercihen alüminyum) kurutma kaplarına 

düzgün şekilde yayılarak aktarılır eğer bu numunelerde amonyak tayini 

yapılacaksa zaman yitirilmeden ortam %10’luk şarap asidi (C4H606) ile hafifçe 

asidik yapılır. Kullanılan asit miktarı kaydedilir. 
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Numunelerdeki kimyasal ve biyolojik değişimleri en azda tutabilmek için 

organik gübre numuneleri alındıktan sonra en kısa sürede kurutulmalıdır. 

Numuneler iyi havalandırılabilen ve 60-70 °C’ye ayarlı kurutma dolabında 

kurutulur. Kurutma işi, kurutma dolabının niteliğine numunenin su kapsamına 

ve numune miktarına bağlı olarak 48-76 saat içinde tamamlanır. 

 Organik gübre numunelerinin öğütülmesi: Gübre numunelerinin öğütülmesi 

genel olarak iki nedenle istenir. Bunlardan biri, gübre numuneleri üzerindeki 

çalışmaların daha kolay olmasını sağlamak; diğeri de analizler için temsilî bir 

numunenin, en iyi şekilde alınabilmesini sağlamaktır. Gübre numuneleri 

“Hammer” değirmeninde ya da uygun bir değirmende öğütülebilir. Bu 

değirmenlerde bulunan çeşitli büyüklükteki elekler kullanılmak suretiyle 

numunelerin istenilen incelikte olmaları sağlanır. Numunelerin öğütülme 

incelikleri genellikle analizde kullanılacak madde miktarı ile yakından ilgilidir. 

Az miktarlarda numunenin kullanıldığı analizlerde, numunelerin 0,3 mm ya da 

0,5 mm incelikte öğütülmesi tercih edilmektedir. Öğütülme inceliği arttıkça 

temsilî numune alma olanağı da artmaktadır. 

 

Analizlerde kullanılacak organik gübre numunesinin miktarı; 

 Numunede bulunan analiz edilecek maddelerin yoğunluğuna,  

 Uygulanacak yöntemlerin duyarlılık derecelerine,  

 Öğütülme inceliğine bağlıdır.  

 

Zamandan ve kimyasal maddelerden tasarruf yönünden analizlerde 

olabildiğince az numune kullanılmalıdır. 

 Organik gübre numunelerinin yakılması: Öğrenme Faaliyeti 2’de detaylıca 

anlatılacaktır. 

 

1.5.2. Kimyasal Gübre Numunelerini Analize Hazırlama 
 

Laboratuvara getirilen kimyasal gübre numuneleri delik açıklığı 1 mm olan elekten 

elenir. Eleğin üzerinde kalan kısım havanda ezilerek gübre numunesinin tamamının elekten 

geçmesi sağlanır. 

 

Amonyum nitrat gübresinde, elekten geçmeyen kısmın havanda ezilmesi, patlama 

olasılığı nedeniyle dikkatle ve özenle yapılmalıdır. Isınma nedeniyle olası bir patlamaya yol 

açılmaması için havanın soğuk su içinde tutulması iyi bir yoldur ayrıca havanda ezme işi, 

doğrudan güneş ışınlarının gelebildiği bir yerde değil, gölge bir yerde yapılmalıdır. 

 

1.5.3. Analiz Numunesini Muhafaza Etme 
 

Öğütülen organik gübre numuneleri iyice karıştırıldıktan sonra numune saklama 

kaplarına aktarılmalı ve dikkatle etiketlenmelidir. Bu numune kapları ağızları açık, bir gece, 

70 °C’de, kurutma dolaplarında bırakılmalı ve daha sonra ağızları dikkatle kapatılarak analiz 

için saklanmalıdır. 

Elekten geçen kimyasal gübre numunesi iyice karıştırıldıktan sonra kavanozlara 

konularak ağızları sıkıca kapatılır. Kavanozların üzeri etiketlenir.   
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak organik gübre yığınından 

numune alınız. 

 

Araç gereçler: Etiket, kırtasiye malzemeleri, kavanoz, kürek 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gübre yığınının en az 30 yerinden 0,5 

kg kadar alt numune alınız. 

 Çalışma önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlamalısınız. 

 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat etmelisiniz. 

 Organik gübre numunesini temizlenmiş 

düz bir yüzeye alarak karıştırınız. 

 

 Numunenin iyice karışıp karışmadığına 

dikkat ediniz. 

 Buradan 1 kg kadar organik gübre 

numunesi alarak cam kavanoza 

koyunuz. 

 Cam kavanozun ağzını sıkıca kapatınız. 

 Kavanozu etiketleyiniz. 

 

 Numunenin alındığı yer, tarih ve gerekli 

bilgileri kavanoza yazarak en kısa 

zamanda laboratuvara gönderiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak, ambalajlı kimyasal 

gübrelerden numune alınız. 

 

Araç gereçler: Etiket, kırtasiye malzemeleri, kavanoz, kürek 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Partideki ambalaj sayısına göre yeterli 

sayıda ambalajı seçiniz. 

 

 Numune alınırken tespit edilen ürünün 

hepsinin aynı parti numaralı olmasına 

dikkat etmelisiniz.  

 Ambalajları gelişigüzel seçmelisiniz. 

 Ayrılan ambalajların değişik 

derinliklerinden numune sondası ile eşit 

miktarda numune alınız.  

 Alınan gübre numunelerini temiz bir 

yüzeyde toplayınız. 

 Ortamın nemli, tozlu ve kurumlu 

olmadığına dikkat etmelisiniz. 

 Numune alma aletinin temiz ve kuru 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Toplanan kimyasal gübreyi karıştırarak 

yığın hâline getiriniz.  

 Yığını dörde bölerek çapraz durumdaki 

bölünmüş iki kısmını ayırınız. 

 Gübre numunelerini iyice karıştırarak 

kesik bir koni olacak şekilde yığınız. 

 Kalan kısmı tekrar karıştırıp yığın hâline 

getirerek dörde bölünüz.  

 Bölünen kısımlardan çapraz iki parçayı 

ayırınız.  

 Bu işlemi 2 kg’lık numune kalıncaya 

kadar tekrarlayınız. 

 Numunelerini iyice karıştırarak yine 

kesik bir koni olacak şekilde 

yığmalısınız. 

 Hazırlanan numuneyi 500 gramlık 

hermetik kavanozlara doldurunuz. 

 Kavanozun temiz ve kuru olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Kavanoza numuneyi silme 

doldurmalısınız. 

 Kavanozları hava almayacak şekilde 

kapatıp etiketleyiniz. 

 Etikette yazan bilgileri dikkatli ve 

eksiksiz doldurmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak organik gübre numunelerini 

analiz için hazırlayınız. 

 

Araç gereçler: Kayıt defteri, kurutma kabı, kurutma dolabı, değirmen, elek, kavanoz 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Numune bilgilerini kayıt defterine işleyiniz. 

 

 Çalışma önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Çalışma ortamınızı 

hazırlamalısınız. 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 
 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat etmelisiniz. 

 Numuneyi kurutma kabına aktararak yayınız. 

 Numune için geniş tabanlı ve 

tercihen alüminyum kurutma 

kapları tercih etmelisiniz. 

 Amonyak belirlemesi yapılacaksa hafif asit 

yapılıncaya kadar numuneye %10’luk şarap 

asidi (C4H6O6) ilave edip kullanılan asit 

miktarını kaydediniz.  

 Şarap asidi çözeltisini hazırlarken 

çözelti hazırlama kurallarına 

uymalısınız. 

 Asit miktarını kaydetmeyi 

unutmamalısınız. 

 Kurutma kabını iyi havalanabilen ve 60-70 

ºC’ye ayarlı kurutma dolabına yerleştiriniz. 

 

 Numunelerdeki kimyasal ve 

biyolojik değişimleri en aza 

indirmek için organik gübre 

numunelerini aldıktan sonra en kısa 

süre içinde kurutmalısınız. 

 Numuneyi kuruyuncaya kadar (48-76 saat) 

kurutma dolabında bekletiniz. 

 Numune miktarına bağlı olarak 

kurutma yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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 Numuneyi  “Hammer” değirmeninde ya da 

uygun bir değirmende öğütünüz. 

 

 Numunenin iyice öğütülüp 

öğütülmediğine dikkat etmelisiniz. 

 Uygun elekler kullanarak numunenin 

istenilen incelikte olmasını sağlayınız. 

 

 Az miktarlarda numunenin 

kullanıldığı analizlerde 

numunelerin 0,3 mm ya da 0,5 mm 

incelikte öğütülmesini tercih ediniz. 

 Numuneyi iyice karıştırdıktan sonra numune 

saklama kabına aktarınız ve etiketleyiniz. 

 

 Etiketlemeye dikkat etmelisiniz.  

 Gerekli bilgileri doldurmayı 

unutmamalısınız. 

 Hazırlanan numuneyi ağzı açık olarak bir 

gece kurutma dolabında 70 °C’de bekletiniz. 

 Numuneleri temiz ve kuru bir 

ortamda bekletmelisiniz. 

 Kabın ağzını kapatarak analiz için saklayınız. 
 Kabın ağzının sıkıca kapalı olup 

olmadığından emin olmalısınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kimyasal gübre 

numunelerini analiz için hazırlayınız. 

 

Araç gereçler: Kayıt defteri, elek, kavanoz, havan 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Numune bilgilerini kayıt defterine işleyiniz. 

 

 Çalışma önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Çalışma ortamınızı 

hazırlamalısınız. 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 
 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat etmelisiniz. 

 Gelen gübre numunelerini delik açıklığı 1 

mm olan eleklerden eleyiniz. 

 

 Numunenin iyice elenip 

elenmediğine dikkat etmelisiniz. 

 Eleğin üzerinde kalan kısmı havanda eziniz. 

 

 Amonyum nitrat gübresinde elekten 

geçmeyen kısmın havanda ezilmesi 

işlemini, patlama olasılığı 

nedeniyle dikkatle ve özenle 

yapmalısınız. 

 Isınma nedeniyle olası bir 

patlamayı önlemek için havanı 

soğuk su içinde tutmalısınız. 

 Havanda ezme işlemini gölge bir 

yerde yapmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-4 
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 Elekten geçen numuneyi karıştırınız. 

 

 Numuneyi iyice karıştırmalısınız. 

 Gübreyi kavanozlara koyarak etiketleyiniz. 

 

 Analiz için gerekli bilgileri 

etiketlere yazmayı 

unutmamalısınız. 

 Kabın ağzını kapatarak analiz için saklayınız. 

 

 Kabın ağzının sıkıca kapalı olup 

olmadığından emin olmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi organik gübre çeşitlerinden biri değildir? 

A) Amonyum sülfat 

B) Yeşil gübreler 

C) Ahır gübresi 

D) Kompost 

 

2. Organik gübrede amonyak tayini yapılacaksa numuneleri kurutma işleminde 

aşağıdakilerden asitlerden hangisi kullanılmaktadır? 

A) Sülfürik asit 

B) Nitrik asit 

C) Şarap asidi  

D) Perklorik asit 

 

3. Organik gübre numuneleri ayarlı kurutma dolabında aşağıdaki sıcaklık aralıklarının 

hangisinde kurutulmaktadır? 

A) 50-60 °C aralığında 

B) 60-70 °C aralığında 

C) 70-80 °C aralığında 

D) 80-90 °C aralığında 

 

4. Analizlerde kullanılacak organik gübre numunesinin miktarı, aşağıdakilerden 

seçeneklerden hangisine bağlı değildir? 

A) Numunede bulunan analiz edilecek maddelerin yoğunluğuna 

B) Uygulanacak yöntemlerin duyarlılık derecelerine 

C) Öğütülme inceliğine  

D) Organik gübre çeşidine 

 

5. Aşağıdaki gübre çeşitlerinden hangisi havanda ezildiği zaman patlama riski oluşturur? 

A) Amonyum nitrat  

B) Diamonyum fosfat 

C) Potasyum nitrat 

D) Amonyum klorür 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında organik gübre numunelerini tekniğine uygun 

yakabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Organik gübre numunelerine kuru yakma nasıl yapılmaktadır? Araştırınız. 

 Organik gübre numunelerine yaş yakma nasıl yapılmaktadır? Araştırınız. 

 

2. ORGANİK GÜBRE NUMUNELERİNDE YAKMA 
 

Organik gübrelerde bulunan mineral maddeler, genellikle organik maddenin 

yakılmasından sonra belirlenir.  

 

Organik maddenin yakılmasında uygulanan yöntemler; 

 

 Kuru yakma yöntemleri, 

 Yaş yakma yöntemleri olmak üzere başlıca iki grup altında toplanmaktadır. 

 

Organik gübre numunelerinin hangi yöntemle yakılması gerektiğine çeşitli faktörler 

dikkate alınarak karar verilir. Bu faktörlerin en önemlisi belirlenecek elementtir. Örneğin, 

yaş yakma anında, bor elementinin büyük ölçüde azalması nedeniyle bor belirlemesi 

yapılacak gübre numunelerinin kuru yakma metoduyla yakılması gerekmektedir. 

Laboratuvarda bulunan cihaz ve kimyasal madde durumu da uygulanacak yöntemin 

belirlenmesine etki eden faktörlerdendir. 

 

2.1. Organik Gübre Numunelerinde Kuru Yakma 
 

Organik gübre numuneleri, sülfürik asit ve etil alkolle ıslatıldıktan sonra kuru yakma 

işlemine tabi tutulmaktadır. Kuru yakma yapılan gübre numunelerinde Na, K, Ca, Mg ve P 

belirlenebilmektedir. 

 

2.1.1 Kullanılan Araç Gereçler 
 Hassas terazi 

 Kül fırını 

 Isıtıcı tabla 

 Porselen kroze 

 Pipet 

 Balon joje 

 Mezür 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.1.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler  
 

 Etil alkol içerisinde %5’lik H2SO4 asit çözeltisi: 50 ml derişik H2SO4 (d=1.84 

g/cm
3
) 950 ml %95’lik etil alkol ile karıştırılır. 

 3 M HCl çözeltisi: Litrelik balon jojeye bir miktar saf su konulup üzerine 240 

ml derişik HCl (d=1.84 g/cm
3
) konularak saf su ile çizgisine tamamlanır. 

 

2.1.3. Yapılışı 
 

Öğütülmüş ve kurutulmuş gübre numunesinden hassas olarak 0.5-2 g tartılır ve 

porselen krozeye aktarılır. Krozelerin büyüklüğü, analiz edilen numune miktarına uygun 

olmalıdır. Mümkün olduğunca gübre numunesi kroze içinde ince bir tabaka hâlinde 

yayılmalıdır. Aksi hâlde üst kısımda kömürleşmiş parçacıkların yanması güç olur. 

 

Gübre numunesi dikkatli bir şekilde sülfürik asit-etil alkol çözeltisiyle ıslatılır (her 1 g 

numune için 1 ml çözelti). Sülfürik asidin yakmadan önce numuneye karıştırılması krozeye 

külün yapışmasına ve bazı elementlerin kaybolmasına engel olur. Sülfürik asidin yalnız 

karıştırılması yerine, etil alkolle karıştırılmasının çeşitli faydaları bulunmaktadır. Bazı 

durumlarda sülfürik asidin karıştırılmasından sonra numunede kömürleşme görülmesine 

rağmen etil alkolle verildiği zaman bu durum oluşmaz. 

 

Alkole batırılmış bir cam çubukla çeker ocak içinde yakılır. Sülfürik asidin 

karıştırılmasından sonra numunenin uzun kuruma süresi yerine, yakılarak ortamda bulunan 

fazla çözelti, kısa zamanda giderilebilmektedir. Bu şekilde işleme tabi tutulan numunelerin, 

fırında alev alarak yanma tehlikesi daha da azalmaktadır. Potasyum bulaşma riskinden dolayı 

numunedeki alkol hiçbir zaman kibritle yakılmamalıdır.  

 

Numunedeki fazla alkolün yanması tamamlandıktan sonra maşayla kenarından 

tutulmak suretiyle kroze soğuk hâldeki kül fırınına yerleştirilir. Fırının sıcaklığı giderek 

yükseltilir ve 2-6 saat sonunda sıcaklık 500±50 
o
C’ye getirilir. Ortamda kömürleşmiş 

parçacıklar kalmadığı ve gri renkli kül oluştuğu zaman, krozeler çıkarılır ve soğumaya 

bırakılır.  

 

Az miktarda saf su ile ısıtılan küle dikkatle 3 M HCI’den 4 ml karıştırılır. Silisyum 

hariç külde bulunan tüm mineral maddeler çözülünceye kadar porselen krozeler ısıtıcı tabla 

üzerinde bırakılır. Numune çözeltisi, 100 ml’lik balon jojeye aktarılıp saf su ile balon joje 

çizgisine kadar tamamlanır, çalkalanır ve silisyumun çökmesi için en az 5-6 saat beklenir. 

İstenirse süzmek veya santrifüj edilmek sureti ile silisyum çözeltiden ayrılır. 

 

2.2. Organik Gübre Numunelerinde Yaş Yakma 
 

Organik gübre numuneleri, nitrik asit ve perklorik asit karışımıyla yaş yakma işlemine 

tabi tutulmaktadır. Nitrik asit ve perklorik asit karışımıyla yaş yakma yöntemiyle gübre 

numunelerinde, bor hariç makro ve mikro besin elementlerinin miktarları başarıyla 

belirlenebilmektedir. 
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2.2.1 Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Hassas terazi  

 Çeker ocak 

 Su banyosu 

 Isıtıcı tabla 

 Erlen 

 Huni 

 Büret 

 Balon joje 

 Mezür 

 

2.2.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler  
 

 Nitrik asit (HNO3) (d=1.42 g/cm
3
) 

 Perklorik asit (HClO4) ( %70’lik) 

 Nitrik asit - perklorik asit karışımı: 1000 ml’lik nitrik asit üzerine 250 ml 

perklorik asit konulur. Karıştırılarak soğutulduktan sonra kullanılır. 

 

2.2.3. Yapılışı 
 

Erlene öğütülmüş ve kurutulmuş gübre numunesinden 0.5-2 g tartılır. Büret 

yardımıyla her 1 g numune için 12 ml hesabıyla nitrik-perklorik asit karışımı konulur. Hafif 

çalkalayarak gübre numunesinin asitle tamamen ısıtılması sağlanır. Islatılmadan sonra erlen 

üzerine küçük huni konulur ve çeker ocak içinde 20-30 dakika bırakılır. Erlenin ağzına 

konulan huni yakmanın başında nitrik asidin ortamdan kolayca uzaklaşmasını önler ve 

yakmanın düzenli bir şekilde olmasını sağlar. 

 

Çeker ocaktan alındıktan sonra su banyosu üzerinde düşük sıcaklıkta en az 3 saat ya 

da 1 gece bırakılan erlen ısıtıcı tabla üzerine konulur. Sıcaklık giderek 150-200 
o
C’ ye 

yükseltilir. Ortamda nitrik asidin büyük bir bölümü uzaklaştıktan sonra gübre çözeltisi açık 

sarı bir renk gösterir. Nitrik asit miktarı azaldıkça çözeltide sıcaklık yükselmeye devam eder 

ve en sonunda perklorik asit geride kalan parçalanmamış organik materyali de yakar, çözelti 

açık renk alır. Perklorik asidin yoğun beyaz dumanları kabın içini tamamen doldurduktan 

sonra en az yarım saat daha yakma sürdürülür.  

 

Yaş yakmanın sonunda perklorik asidin tamamıyla uçup gitmemesine, geride erlen 

içerisinde aşağı yukarı 1 ml kadar perklorik asit kalmasına dikkat edilmelidir. Gübre çözeltisi 

renksiz olmalıdır. Kuruma olması hâlinde kükürt ve fosforun kaybolması yanında çok 

tehlikeli bir patlama meydana gelebilir. 

 

Numune yeterince soğutulduktan sonra erlene bir miktar saf su eklenir, çalkalanır ve 

100 ml’lik balon jojeye aktarılır. Oda sıcaklığına geldikten sonra saf su ile çizgisine 

tamamlanır, çalkalanır ve silisyum çökmesi için en az 5-6 saat beklenir. İstenilen hâllerde 

süzmek veya santrifüj edilmek sureti ile silisyum çözeltiden ayrılır.  
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 
 Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak organik gübre numunelerini 

kuru yakma yöntemi ile yakınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, kül fırını, ısıtıcı 

tabla, porselen kroze, pipet, balon joje, mezür, santrifüj, sülfürik asit, etil alkol, hidroklorik 

asit 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız.  

 Çalışma önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Çalışma ortamınızı 

hazırlamalısınız. 

 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat etmelisiniz. 

 Gerekli kimyasalları ve çözeltileri 

hazırlamalısınız. 

 Porselen krozeye 0,5-2 g analiz numunesi 

tartınız. 

 

 Tartım kurallarına uymalısınız. 

 Krozelerin büyüklüğünün analiz 

edilecek numune miktarına uygun 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Gübre numunesini kroze içine ince 

bir tabaka hâlinde yayınız. 

 Numuneyi sülfürik asit-etil alkol çözeltisi ile 

ıslatınız. 

 

 Islatma için etil alkolde %5’lik 

sülfürik asit çözeltisi 

kullanmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Numunedeki fazla alkolü yakınız. 

 Alkole batırılmış bir cam çubukla 

çeker ocak içinde yakınız. 

 Numunedeki alkolü hiçbir zaman 

kibrit ile yakmamalısınız.  

 Krozeyi kül fırınına yerleştirip fırının 

sıcaklığını kademeli olarak 500 ± 50 
o
C ’ye 

getiriniz. 

 

 Krozeyi soğuk hâldeki fırına 

yerleştirmelisiniz.  

 Fırının içindeki sıcaklık dağılımı 

düzgün değilse iyi bir kül elde 

edebilmek için ara sıra krozelerin 

fırın içindeki yerlerini 

değiştirmelisiniz. 

 Külleşme sağlandıktan sonra krozeyi çıkarıp 

soğumaya bırakınız. 

 Ortamda kömürleşmiş parçacıklar 

kalmadığında ve kül gri renkli 

olduğu zaman krozeleri 

çıkarmalısınız. 

 Külü saf su ile ıslatıp üzerine 4 ml 3 M HCl 

ekleyiniz. 
 HCl eklerken dikkatli olmalısınız. 

 Numuneyi mineraller çözülünceye kadar 

ısıtıcı tabla üzerinde bekletiniz. 

 

 Silisyum hariç külde bulunan tüm 

mineral maddeler çözülünceye 

kadar krozeleri ısıtıcı tabla üzerinde 

bırakmalısınız. 

 Numuneyi 100 ml’lik balon jojeye aktarıp saf 

su ile balon jojeyi çizgisine tamamlayıp 

çalkalayınız. 

 Numuneyi dökmeden dikkatlice 

aktarmalısınız. 
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 Silisyumun çökmesi için numuneyi 5-6 saat 

bekleterek süzmek veya santrifüj etmek 

sureti ile silisyumu çözeltiden uzaklaştırınız. 

 

 İstenilen hâllerde silisyumu 

çözeltiden ayırmalısınız. 
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 Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak organik gübre numunelerini 

yaş yakma yöntemi ile yakınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: Hassas terazi, çeker ocak, su banyosu, ısıtıcı 

tabla, erlen, huni, büret, balon joje, mezür, santrifüj, süzgeç kâğıdı, nitrik asit, perklorik asit 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız. 

 Çalışma önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat etmelisiniz. 

 Gerekli kimyasalları ve çözeltileri 

hazırlamalısınız. 

 0.5–2 g analiz numunesi tartıp 100 ml’lik 

erlene aktarınız. 

 

 Tartım kurallarına uymalısınız. 

 Numuneyi erlene dikkatlice 

aktarmalısınız.  

 Her 1 g numune için 12 ml nitrik-perklorik 

asit karışımı koyunuz. 

 

 Gerekli hesaplamaları yapınız. 

 Pipet yardımı ile nitrik-perklorik 

asit karışımı koymalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Hafif çalkalayarak numunenin asit ile 

ıslanmasını sağladıktan sonra erleni çeker 

ocak içinde 20-30 dakika bekletiniz. 

 

 Numunenin asitle tamamen 

ıslatılmasına dikkat etmelisiniz. 

 Islatılmadan sonra erlen üzerine 

küçük huni koymalısınız. 

 Erleni su banyosu üzerinde düşük sıcaklıkta 

en az 3 saat ya da 1 gece bekletiniz. 

 Bekletme ortamının temiz olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Erleni ısıtıcı tabla üzerine koyup sıcaklığı 

kademeli olarak 150-200 ºC’ye yükseltiniz. 

 

 Ortamda HNO3’in büyük bir 

kısmının uzaklaştığının anlaşılması 

açık bir sarı renk oluşmasına 

bağlıdır. Bu rengi gözlemleyiniz.  

 HCIO4 geride kalan parçalanmamış 

organik materyali de yaktığında 

çözelti açık renk alır. Bu rengi 

gözlemleyiniz. 

 Asit dumanları kabın içini tamamen 

doldurduktan sonra en az yarım saat daha 

yakmayı sürdürünüz. 

 

 Yaş yakmanın sonunda HCIO4’in 

tamamıyla uçup gitmemesine, 

geride erlen içinde aşağı yukarı 1 

ml kadar HCIO4 kalmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Gübre çözeltisinin renksiz olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Kurumamasına dikkat etmelisiniz. 

Kurursa kükürt ve fosfor 

kaybolacaktır bu nedenle çok 

tehlikeli bir patlama meydana 

gelebilir. 

 Yeterince soğutulduktan sonra erlene bir 

miktar saf su ekleyip çalkalayınız. 

 Numunenin yeterince soğumasını 

beklemelisiniz. 
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 Numuneyi 100’lük balon jojeye aktarıp saf 

suyla tamamlayarak çalkalayınız. 

 

 Numune oda sıcaklığına gelince 

100 ml’yi saf su ile 

tamamlamalısınız. 

 Silisyumun çökmesi için numuneyi 5-6 saat 

bekletip süzmek veya santrifüj etmek sureti 

ile silisyumu çözeltiden uzaklaştırınız. 

 

 

 İstenilen hâllerde silisyumu 

çözeltiden ayırmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kuru yakma yönteminde fırının sıcaklığı kademeli olarak kaç dereceye getirilir?  

A) 300±50 
o
C 

B) 400±50 
o
C 

C) 500±50 
o
C 

D) 800±50 
o
C 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi organik gübre numunelerinin kuru yakma metoduyla 

yakılmasında, numunenin ıslatılması için kullanılmaktadır? 

A) Sülfürik asit-etil alkol 

B) Hidroklorikasit-metil alkol 

C) Nitrik asit-propil alkol 

D) Asetik asit-izopropil alkol 

 

3. Kuru yakma yönteminde hangi renk kül oluştuğu zaman krozeler fırından çıkarılır? 

A) Gri 

B) Siyah 

C) Kahverengi 

D) Mor 

 

4. Organik gübre numunelerini nitrik asit ve perklorik asit karışımı kullanarak yaş yakma 

yönteminde hangi elementin tayini yapılamamaktadır? 

A) Sodyum 

B) Fosfor 

C) Azot 

D) Bor 

 

5. Yaş yakma metodunda numune aşağıdaki sıcaklık derecelerinden hangisinde yakılır? 

A) 50-100 

B) 100-150 

C) 150-200 

D) 200-250 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında gübrelerde tekniğine uygun kuru madde tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Gübrelerin nem ve kuru madde kapsamı nedir? Araştırınız. 

 Çevrenizde gübre analizi yapan laboratuvarlar varsa bu laboratuvarlara giderek 

gübrelerde kuru madde ve nem tayininin nasıl yapıldığını araştırınız. 
 

3. GÜBRELERDE KURU MADDE TAYİNİ 
 

Birçok madde, gerek yüzeylerinde tutulmuş gerekse moleküle bağlı olarak su içerir. 

Organik gübrelerle katı ve granül hâldeki kimyasal gübreler, yapısında bir miktar nem tutar. 

Bu nem miktarının belli bir orandan yüksek olması istenmez. Kimyasal gübrelerin 

içerebilecekleri % nem oranı standartlarla belirlenmiştir. Nem oranının bu sınırların üzerine 

çıkmaması gerekmektedir. Organik gübrelerde ise gübrenin kalitesi açısından çok fazla nem 

içermesi yani kuru madde oranının düşük olması arzu edilmez. 
 

3.1.Organik Gübrelerde Kuru Madde Tayini 
 

Organik gübrelerde kuru madde miktarını belirleme, havada kuru madde ve mutlak 

kuru madde olmak üzere iki değişik yöntemle yapılmaktadır. 

 

 Havada kuru madde miktarının belirlenmesi 

 

Bu yöntem numunenin 70 °C sıcaklıkta kurutulup birkaç gün oda şartlarında 

bekletildikten sonra hava kurusu kuru madde miktarının belirlenmesi esasına dayanır. 

 

Temiz ve darası alınmış kurutma kabı içine bir miktar organik gübre numunesi tartılır. 

Kurutma kabı kurutma dolabına yerleştirilip 70 °C sıcaklıkta sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar 

kurutulur. Ağırlığın değişmediği anda kurutma kabı dolaptan alınıp numune tozsuz ve temiz 

bir ortamda birkaç gün açıkta bırakılır. Daha sonra kurutma kabı içindeki kurutulmuş 

numune ile birlikte tartılıp aşağıdaki formül yardımıyla % havada kuru madde miktarı 

hesaplanır. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Mutlak kuru madde miktarının belirlenmesi 

 

Bu metot, numunenin 105 °C sıcaklıkta kurutulup tartılarak kuru madde miktarının 

belirlenmesi esasına dayanır. 

 

Sabit tartıma getirilmiş kurutma kabının darası alınıp içine 3-5 g havada kurutulmuş 

ve öğütülmüş gübre numunesi tartılır. Kurutma kabı, kurutma dolabına yerleştirilip 105 

°C’de kütlesinin sabit kaldığı belirlenene kadar bırakılır. Genel olarak gübre numunelerinin 

3-5 saat kurutma dolabında bekletilmesi yeterli olmaktadır. Daha sonra desikatöre aktarılıp 

oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletilir. Tartılarak aşağıdaki formül yardımıyla gübre 

numunesinin kuru madde miktarı hesaplanır. Hesaplanan 105 °C’deki kuru madde miktarı 

“Mutlak Kuru Madde” olarak ifade edilir. 

 

Son tartım - Dara   

% Kuru Madde (KM) = ————————  x 100 

Numune miktarı  

 

Mevzuat gereği katı organik gübreler, katı çiftlik gübresi, kanatlı katı hayvan gübresi 

ve yarasa gübresinde kuru madde miktarı %80’den az olmamalıdır. 

 

3.2. Kimyasal Gübrelerde Nem Tayini 
 

Kimyasal gübreler belirli standartlara göre üretilen gübreler olup nem oranının 

mutlaka belirlenen sınırlar içinde olması gerekir. Örneğin azot kapsamı en az %20, 26 ve 30 

olan amonyum nitrat gübrelerinde nem miktarı %0,7’den; %33 azot içeren amonyum nitrat 

gübrelerinde ve %20,5 azot içeren kristal veya granül amonyum sülfat gübrelerinde nem 

miktarı %0,5’ten fazla olmamalıdır. Granüle kompoze gübrelerde nem miktarı %1,0’den, 

kristal kompoze gübrelerde nem miktarı %1,5’ten fazla olmamalıdır. 

 

Kimyasal gübrelerde nem tayini, kurutma yöntemi ve vakumlu kurutma yöntemi 

olmak üzere iki değişik yöntemle yapılmaktadır. 

 

3.2.1. Kurutma Yöntemi ile Nem Tayini 
 

Kurutma yöntemi, gübre numunelerinin 105 °C’de kurutulmasından sonra tartım 

farkından yararlanılarak nem miktarının belirlenmesi esasına dayalı bir gravimetrik 

yöntemdir. Bu metot, silikat ve karbonat esaslı kireçleme maddelerine ve doğal fosfat, süper 

fosfat, öğütülmüş fosfat kayası, kısmen çözünürleştirilmiş fosfat kayası gibi fosfatlı 

gübrelere uygulanır; amonyum bileşiklerine ve magnezyum sülfat gübrelerine uygulanmaz. 

 

Sabit tartıma getirilmiş kurutma kabının darası belirlenip içine yaklaşık 4-5 g numune 

tartılır. Kurutma kabı numuneyle beraber tartılır. Daha sonra kurutma dolabına yerleştirilip 

105 ± 2 °C’de, 2-3 saat bekletilir. Kurutma dolabından çıkarılan kurutma kabı desikatöre 

konularak ortam sıcaklığına gelinceye kadar soğumaya bırakılır. Tartılarak formül 

yardımıyla % nem miktarı hesaplanır. 
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m0: Kurutma kabının boş kütlesi (g) 

m1: Kurutulmadan önceki kurutma kabı + numunenin ağırlığı (g) 

m2: Kurutulduktan sonra kurutma kabı + numunenin ağırlığı (g) 

 

3.2.2. Vakumlu Kurutma Yöntemi ile Nem Tayini 
 

Bu yöntemde nem miktarı gübre numunesi vakumlu bir desikatörde kurutulduktan 

sonra tartım farkından yararlanılarak tespit edilmektedir. Isı ile parçalanma gösteren ve 

bozulmaya uğrayan gübre numunelerindeki nem miktarının bu yöntemle belirlenmesi 

gerekmektedir. 

 

Resim 3.1: Vakum desikatörü 

 

 Kullanılan araç gereçler 
 

 Hassas terazi 

 Kurutma kabı 

 Vakum pompası 

 Vakum desikatörü: Vakum cihazına bağlanabilen, kapağında vakum 

musluğu bulunan ve bir pompa yardımıyla havası boşaltılabilen 

desikatörlere "vakum desikatörü" (Resim 3.1) denir. Normal desikatörlere 

kıyasla vakum desikatörlerinde çok daha verimli bir kurutma yapılır. 

Ancak bu desikatörlere vakum uygularken veya vakumu boşaltmak için 

musluğu açarken çok dikkatli olunmalıdır. 
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 Yapılışı 

 
Sabit tartıma getirilmiş ve darası tespit edilmiş bir kurutma kabına yaklaşık 2 g kadar 

gübre numunesi tartılır. Kurutma kabı numuneyle beraber tartılır. Daha sonra sıcaklığı 25±3 

°C olan ve içinde magnezyum perklorat bulunan desikatöre konulur. Vakum cihazı 

bağlanarak basınç 500 mm Hg’ye (66 ± 1,3 Pa) ayarlanır. Numune 16-18 saat sonra 

desikatörden çıkarılarak tartılır. Desikatörde kurutma işlemine numune sabit tartıma 

gelinceye kadar tekrarlanır. Aşağıdaki formül kullanılarak nem miktarı bulunur. 

 

 
 

m0: Kurutma kabının darası (g) 

m1: Kurutulmadan önceki kurutma kabı + numunenin ağırlığı (g) 

m2: Kurutulduktan sonra kurutma kabı + numunenin ağırlığı (g) 
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 
 Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kimyasal gübre 

numunelerinde kurutma yöntemi ile nem tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: Kurutma kabı, hassas terazi, spatül, kurutma 

dolabı (etüv), desikatör, maşa, hesap makinesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uymalısınız. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlamalısınız.  

 Gübre numunesini analize 

hazırlamalısınız. 

 Sabit tartıma getirilmiş kurutma kabını 

tartarak darasını kaydediniz. 

 Kurutma kabını sabit tartıma getirmeyi 

unutmamalısınız. 

 Kurutma kabına 4-5 g numune tartınız. 
 Tartım sırasında hassas terazi çalışma 

kurallarına uymalısınız.  

 Kurutma kabını etüve yerleştirip 105 °C 

sıcaklıkta 2,5 saat bekletiniz. 

 Sıcaklığı doğru ayarlamalısınız. 

 Sıcaklık 105 °C’ye ulaştıktan sonra 

süreyi başlatmalısınız. 

 Kurutma kabını desikatöre alarak oda 

sıcaklığına kadar soğutunuz. 

 

 Desikatör kapağını uzun süre açık 

tutmamalısınız.  

 Kurutma kabını ve kurutulmuş 

numuneyi tartınız. 

 Tartım işlemini kurallarına uygun 

yapmalısınız. 

 1 mg hassaslıkta tartmalısınız. 

 Gübredeki % kuru madde miktarını 

hesaplayınız. 
 Hesaplamaları formülle yapmalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kimyasal gübre 

numunelerinde vakumlu kurutma yöntemi ile nem tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: Kuru madde kabı (kurutma kabı), hassas 

terazi, spatül, kurutma dolabı (etüv), vakum desikatörü, vakum pompası, maşa, hesap 

makinesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uymalısınız. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlamalısınız. 

 Gübre numunesini analize 

hazırlamalısınız. 

 Kurutma kabının darasını alınız. 
 Kurutma kabını sabit tartıma getirmeyi 

unutmayınız. 

 Kurutma kabına yaklaşık 2 g numune 

tartınız. 

 Tartım sırasında hassas terazi çalışma 

kurallarına uyunuz. 

 Kurutma kabını vakum desikatörüne 

yerleştiriniz. 

 

 Desikatör kapağını uzun süre açık 

tutmamalısınız. 

 Desikatörü vakum cihazına bağlayarak 

iç basıncı ayarlayınız. 

 Desikatör iç basıncını 500 ± 10 mm Hg 

olarak ayarlamalısınız. 

 18 saat sonra numune kabını 

desikatörden çıkararak tartınız.  Tartım sırasında hassas terazi çalışma 

kurallarına uymalısınız. 

 1 mg hassaslıkta tartmalısınız. 
 Desikatörde kurutma işlemini numune 

sabit tartıma gelinceye kadar 

tekrarlayınız. 

 Gübredeki kuru madde miktarının 

%’sini hesaplayınız. 
 Hesaplamaları formülle yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Organik gübrelerde havada kuru madde miktarının belirlenmesinde numunenin 

kurutulduğu sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 70 °C 

B) 105 °C 

C) 25 °C 

D) 130 °C 

 

2. Organik gübrelerde kuru madde miktarının belirlenmesinde hesaplanan 105 °C’deki 

kuru madde miktarı, aşağıdakilerden hangisiyle de ifade edilebilmektedir? 

A) % Nem 

B) Bağıl Nem 

C) Mutlak Nem 

D) Mutlak Kuru Madde 

 

3. Kimyasal gübrelerde nem miktarının belirlenmesinde kurutma yöntemiyle nem tayini, 

aşağıdaki gübre çeşitlerinden hangisine uygulanmaz? 

A) Süper fosfat 

B) Doğal fosfat 

C) Magnezyum sülfat 

D) Öğütülmüş fosfat kayası 

 

4. %33 azot içeren amonyum nitrat gübrelerinde nem, aşağıdaki miktarlardan 

hangisinden fazla olamaz? 

A) % 0,25 

B) % 0,5 

C) % 1,0 

D)% 10 

 

5. Kimyasal gübrelerde vakumlu kurutma yöntemiyle nem tayininde numune desikatörde 

kaç saat bekletilmelidir? 

A) 3-5 

B) 6-7 

C) 12-15 

D) 16-18 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında organik gübrelerde tekniğine uygun yanma kaybı tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Toprak için organik maddenin önemi nedir? Araştırınız.  

 Organik gübre numunelerinde yanma kaybı nasıl tayin edilmektedir? 

Araştırınız. 

 

4. ORGANİK GÜBRELERDE YANMA KAYBI 
 

Organik gübreler, bitki besin elementleri yanında organik madde ve fazla miktarlarda 

da mikroorganizma içerir. Organik gübreler, besin maddesi içerikleri az olmasına karşın 

toprağa organik madde kazandırmaları ve toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmesi 

açısından önem taşır.  

 

Organik madde, toprak verimliliği ve sürdürülebilir tarım açısından büyük öneme 

sahiptir. Tarım topraklarının çoğunlukla düşük olan organik madde içerikleri, zaman içinde 

azalmakta, dolayısıyla toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri olumsuz şekilde 

etkilenmektedir. Tarımda başarılı olmanın en önemli koşulu toprakların organik madde 

içeriklerini korumak ve artırmaktır. Bu nedenle gübre değerleri yitirilmeden tüm organik 

gübrelerin tarım topraklarına uygulanması başarılı tarım için çok büyük önem taşımaktadır.  

 

Mevzuat gereği katı organik gübreler, katı çiftlik gübresi, kanatlı katı hayvan gübresi 

ve yarasa gübresinin organik madde miktarı %40’tan; sıvı organik gübreler, sıvı çiftlik 

gübresi ve kanatlı sıvı hayvan gübresinin organik madde miktarı ise %20’den az 

olmamalıdır. 

 

Organik gübrelerde, organik madde miktarını bulmak için yanma kaybı tayini 

yapılmaktadır. Numune yakılıp ham kül miktarı tespit edildikten sonra kuru madde 

miktarından ham kül değeri çıkarılmak suretiyle organik madde miktarı tespit edilmektedir.  
 

4.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Porselen kroze 

 Hassas terazi 

 Kül fırını 

 Desikatör 

 Maşa 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.2. Analizin Yapılışı 
 

Organik gübre numunesi analize hazırlama modülünde belirtildiği şekilde, kurutulup 

öğütülerek analiz numunesi hazırlanır. Temiz bir porselen kroze alınıp kül fırınında yakma 

sıcaklığına eşit bir sıcaklıkta ısıtılarak sabit tartıma getirilip darası kaydedilir. 
 

Darası belirlenen porselen krozeye, yaklaşık 2 g analiz numunesi tartılır. Kroze kül 

fırınına yerleştirilir. Fırın çalıştırılıp sıcaklık kademeli olarak artırılarak 550 °C’ye 

ayarlanır. Fırının sıcaklığı, 550 °C’ye ulaştıktan sonra numune bu sıcaklıkta 

kömürleşme olmayacak şekilde, açık griden beyaza kadar değişen bir renkte kül elde 

edilinceye kadar (yaklaşık 2 saat) yakılır.  

 

Yakma işlemi tamamlandıktan sonra kül fırını kapatılarak sıcaklığın yaklaşık 100 

°C’ye kadar düşmesi beklenir. Kroze, yeterince soğuduktan sonra maşayla tutularak 

desikatöre alınır. Desikatörde oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra hassas terazide 

tartılır. Formül yardımı ile % ham kül miktarı hesaplanır.  
 

               Son tartım (g) - Dara (g) 

% Ham Kül = ———————————  x 100 

                Numune Miktarı (g) 
 

% kuru madde miktarı bilinen numunenin, % ham kül miktarı da tespit edildikten 

sonra aşağıdaki formül yardımıyla % organik madde içeriği hesaplanır. 
 

% Organik Madde  = % Kuru madde  - % Ham Kül 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak organik gübre 

numunelerinde yanma kaybı tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: Kroze, hassas terazi, kül fırını, desikatör, 

kroze maşası, hesap makinesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giymelisiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uymalısınız. 

 Çalışma ortamınızı ve 

kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlamalısınız. 

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

etmelisiniz. 

 Gübre numunesini analize hazırlayınız. 

 Gübre numunesini analize 

hazırlama modülünden 

faydalanabilirsiniz. 

 Sabit tartıma getirilmiş krozeyi tartarak 

darasını kaydediniz. 

 Porselen krozeyi sabit tartıma 

getirmeyi unutmayınız.  

 Kurutma kabına (kroze) numune tartınız. 

 

 Tartım kurallarına uymalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

41 

 Krozeyi kül fırına yerleştirerek kül fırınını 

çalıştırınız. 

 

 Fırında sıcaklığı hızlı ve kısa sürede 

değil, yavaş yavaş yükseltiniz. 

 Fırını yakma sıcaklığına ayarlayınız. 
 Yakma sıcaklığını 550 °C’ye 

ayarlamalısınız. 

 Numuneyi yakma sıcaklığında yeterli süre 

(yaklaşık 2 saat) bekletiniz. 

 Açık griden beyaza kadar değişen 

bir renkte kül elde edilince yakma 

işlemini sonlandırmalısınız. 

 Krozeyi desikatöre alarak oda sıcaklığına 

kadar soğutunuz. 

 

 Desikatörü dikkatli kullanmalısınız.  

 Desikatör kapağını açarken çok 

dikkatli olmalısınız.  

 Krozeyi ve içindeki külü tartınız. 
 Tartım kurallarına dikkat 

etmelisiniz.  

 Organik madde miktarını hesaplayınız. 
 Hesaplamaları formüllere göre 

yapınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (  )Organik gübreler besin maddesi içerikleri düşük olmasına karşın, toprağın fiziksel 

özelliklerini iyileştiren gübrelerdir. 

 

2. (   )Sıvı organik gübrelerin organik madde miktarları %20’den az olmamalıdır. 

 

3. (  )Organik gübrelerde yanma kaybı tayininde, ham kül miktarından kuru madde 

değeri çıkarılmak suretiyle organik madde miktarı tespit edilmektedir. 

 

4. (   )Organik gübrelerde yanma kaybı tayininde, kül fırını çalıştırılıp ısıtıldıktan sonra 

numune fırına konulmalıdır. 

 

5. (   )Organik gübrelerde yanma kaybı tayininde numune kül fırınında 350 °C’de açık 

griden beyaza kadar değişen renkte kül elde edilinceye kadar yakılır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kimyasal gübrelerde tekniğine uygun serbest asitlik tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kimyasal gübrelerde asitlik kavramını araştırınız. 

 Kimyasal gübrelerde serbest asitlik tayini nasıl yapılmaktadır? Araştırınız. 
 

5. KİMYASAL GÜBRELERDE SERBEST ASİTLİK 

TAYİNİ 
 

Bitkilerin yetişmesi için toprağa verilen bileşikler, belirli sıcaklık ve toprağın asitlik 

derecesine göre işlevlerini yapabilir. Bu nedenle toprağa verilen bileşiklerin türünün 

yanında, asitlik derecesinin bilinmesi de önemlidir. Bitkiler aşırı asitli ortamlarda (pH≤5) 

yaşayamadığı gibi pH’ın 8,5 ve yukarı olması durumlarında da topraktan su emilimi 

yapamadığından yaşayamamaktadır. 

 

Gübre örneğinden çözeltiye geçen asit miktarının fenolftalein indikatörlüğünde ayarlı 

NaOH çözeltisiyle titre edilmesiyle serbest asit miktarı bulunur. 

 

5.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Hassas terazi 

 Erlen 

 Büret 

 Pipet 

 Balon joje 

 Yatay çalkalayıcı 

 Huni 

 Filtre kâğıdı 

 

5.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

 Standart 0,1 N NaOH çözeltisi 

 Fenolftalein çözeltisi: 100 ml’lik balon jojede 0,5 g fenolftalein %95’lik etil 

alkol içinde çözülür ve etil alkol ile 100 ml’ye tamamlanır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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5.3. Analizin Yapılışı 
 

250 ml’lik erlene 10 g amonyum sülfat veya 5 g fosfatlı gübre numunesi tartılır. 

Üzerine 100 ml saf su konularak 5 dakika çalkalanır ve 250 ml’lik ölçü balonuna filtre 

kâğıdıyla süzülür. Filtre kâğıdında kalan kısım, 8-10 kez saf su ile yıkandıktan sonra hacim 

saf su ile 250 ml’ye tamamlanır. 

  

Çözeltiden 100 ml alınarak bir erlene aktarılır. Buna 2-3 damla fenolftalein indikatörü 

eklenir ve 0,1 N ayarlı NaOH ile pembe renk oluşuncaya kadar titre edilir. Gerekli 

hesaplamalar yapılır. 

 

Fosfatlı gübrelerde ise çözeltiden 100 ml alınarak bir erlene aktarılır. Buna 2-3 damla 

fenolftalein indikatörü eklenir, 55 
o
C’ye kadar ısıtılır. Böylece havadan soğurabileceği 

karbondioksit uzaklaştırılmış olur eğer çözelti pembe renkli olursa fosfor, HPO4
-2 

ve/veya 

PO4
-3 

fosfat hâlindedir. Çözelti pembe renkli değilse sıcakken 0,1 N ayarlı NaOH ile pembe 

renk oluşuncaya kadar titre edilir. Bu durumda ortamdaki H3PO4 ve H2PO4
-1 

titre edilmiş 

olur.  

 

Amonyum sülfat için; 

 

 
 

m: Gübre numunesi (g) 

V: Kullanılan NaOH hacmi (ml) 

N: Standart NaOH çözeltisinin normalitesi 

 

Fosfatlı gübreler için; 

 

 
 

m: Gübre numunesi (g) 

V: Kullanılan NaOH hacmi (ml) 

N: Standart NaOH çözeltisinin normalitesi 

 

Amonyum sülfat gübresinde sülfürik asit cinsinden serbest asitlik %0,03’ten fazla 

olmamalı, kompoze gübrelerde, süper fosfat ve triple süper fosfat gübresinde P2O5 olarak 

toplam serbest asitlik %2,5’ten daha yüksek olmamalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kimyasal gübre 

numunelerinde serbest asitlik tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, balon joje, erlen, 

pipet, huni, süzgeç kâğıdı, yatay çalkalayıcı, amonyum sülfat, 0,1 N NaOH çözeltisi, 

fenolftalein indikatörü 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Çalışma önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlamalısınız. 

 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat etmelisiniz. 

 Erlene10 g amonyum sülfat tartınız. 
 Tartım işlemini hassas bir şekilde 

yapmalısınız.  

 100 ml su ilave ederek çalkalayınız. 
 Çözünmenin tamamlanması için 5-

10 dakika beklemelisiniz.  

 250 ml balon jojeye süzünüz. 

 

 Balon jojeye aktarma işleminde 

dikkatli olmalı, materyali dışarıya 

dökmemelisiniz.  

 Süzgeç kâğıdında kalan kısmı yıkayınız. 

 

 Yıkama işlemini süzgeç kâğıdının 

üst kısmından aşağıya doğru 

çepeçevre yapmalısınız.  

 Erleni yıkama çözeltisi ile birkaç kez 

yıkayıp süzmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Balon jojeyi saf su ile çizgisine 

tamamlayınız. 

 Tamamlama çizgisine dikkat 

etmelisiniz. 

 Çözeltiden 100 ml alarak erlene aktarınız. 

 Üzerine 2-3 damla fenolftalein damlatınız. 

 Pembe renk oluşuncaya kadar 0,1 N NaOH 

ile titre ediniz. 

 

 Fazla indikatör çözeltisi eklemek 

dönüm noktasını değiştireceğinden 

dikkatli olmalısınız.  

 Dönüm noktasının kesinliği için 

titrasyon işlemini yavaş yavaş 

sürdürünüz.  

 Titrasyon tamamlanınca harcanan NaOH 

miktarını okuyup kaydediniz. 

 Sarfiyat okuması yaparken gözünüz 

ile bürete tam karşıdan bakarak 

gözlem hatalarından sakınmalısınız. 

 Hesaplayınız. 
 Toplam serbest asit miktarını 

hesaplamalısınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (     )Amonyum sülfat gübresinde sülfürik asit cinsinden serbest asitlik %0,3’ten fazla 

olmamalıdır. 

 

2. (   )Kompoze gübrelerde, P2O5 olarak toplam serbest asitlik %2,5’ten daha yüksek 

olmamalıdır.  

 

3. (      )Kimyasal gübrelerde asitlik tayininde titrasyonda 0,1 N KOH çözeltisi kullanılır. 

 

4. (     )Kimyasal gübrelerde asitlik tayininde indikatör olarak fenol ftalein kullanılır. 

 

5. (  )Fosfatlı gübrelerde numune çözeltisi, havadan soğurabileceği karbondioksiti 

uzaklaştırılmak için 95 
o
C’ye kadar ısıtıldıktan sonra titre edilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kimyasal gübrelerde tekniğine uygun elek analizi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kimyasal gübrelerde tane iriliği nedir? Araştırınız. 

 Kimyasal gübre numunelerinde elek analizi nasıl yapılmaktadır? Araştırınız. 
 

6. KİMYASAL GÜBRELERDE ELEK 

ANALİZİ 
 

Analiz edilecek numunenin delik çapı bilinen eleklerle büyüklüklerine göre ayrılması 

işlemine, elek analizi denmektedir. Kütlesi belli olan gübre, 10 dakika süreyle elek sarsma 

makinesinde, delik açıklıkları farklı olan eleklerden elenip süre sonunda eleklerin altına 

geçen ve üstünde kalan gübre miktarları belirlenmektedir. 

 

Kimyasal gübrelerde elek analizi; bir mekanik eleme makinesi kullanılarak delik 

açıklıkları farklı olan eleklerden numunenin elenip elek altına geçen veya üstte kalan 

miktarların belirlenmesi prensibine dayanmaktadır. 
 

6.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Elek sarma makinesi 

 Delik açıklıkları gübre numunesine uygun elekler 

 Hassas terazi 
 

6.2. Analizin Yapılışı 
 

Tane iriliği tayini yapılacak gübre cinsine göre uygun delik açıklığına sahip elekler 

seçilerek toplayıcı üzerine artan göz açıklığı sırasına göre yerleştirilir. Yeterli numune 

tartılıp en üstteki eleğe konularak kapağı kapatılır. Elek sarsma cihazı çalıştırılarak 10 dakika 

süreyle eleme yapılır.  

 

Elekler diziden çıkarılarak her elek üzerindeki ve toplayıcıdaki miktar tartılır. Elek 

örgüsünde kalan tanecikler eleğin ters tarafından fırçalanarak geri alınır. Toplayıcıda ve 

eleklerde kalan miktarlar ayrı ayrı tartılır. Tartım değerlerinin toplamı tartılan numune 

kütlesinin %1’inden daha fazla farklılık göstermemelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Her bir kısmın %’si aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. 

 

 
 

T: Elek üstü veya elek altındaki gübrenin oranı 

m: Analiz için alınan gübre miktarı (g) 

m1: Elek üstünde kalan veya elek altına geçen gübre miktarı (g) 

 

Analiz sonucunun değerlendirilmesinde; 

 

 %20 azot içeren amonyum nitrat gübresinde 4.75’lik elek üstünde en çok %5 ve 

1.18’lik elek üstünde en çok %7 numune kalmalıdır. 

 %26 azot içeren amonyum nitrat gübresinde 4.75’lik elek üstünde en çok %4 ve 

1.18’lik elek üstünde en çok %7 numune kalmalıdır. 

 %20,5 azot içeren kristal amonyum sülfat, delik açıklığı 3.36’lık elek ile 

elendiğinde elek üstünde en çok %2 ve delik açıklığı 0.59 mm olan elek üstünde 

en az %55, delik açıklığı 0.21 mm olan elek ile elendiğinde elek üstünde kalan 

kısım en az %96 olmalıdır. 

 Granüle amonyum sülfat, delik açıklığı 3.36’lık elek ile elendiğinde elek 

üstünde en çok %15, delik açıklığı 0.833 mm olan elek ile elendiğinde elek 

altına geçen numune miktarı en çok %1 olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kimyasal gübre 

numunelerinde elek analizi yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: Hassas terazi, elek sarsma cihazı, elek takımı, 

hesap makinesi 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 

 Çalışma önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlamalısınız. 

 Gübre cinsine göre uygun delik 

açıklığına sahip elek seçimi 

yapmalısınız. 

 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat etmelisiniz. 

 Elekleri büyükten küçüğe doğru cihazda 

sıralayınız. 

 Elekleri toplayıcı üzerine artan göz 

açıklığı sırasına göre 

yerleştirmelisiniz. 

 Bir miktar numune tartarak üst eleğin 

üzerine aktarınız. 

 Elek kapağını kapatmayı 

unutmamalısınız. 

 Elek sarsma cihazını çalıştırarak 10 

dakika eleme yapınız. 

 

 Cihazın düzgün bir zeminde olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Elekler üzerinde kalan numuneyi ayrı ayrı 

tartınız. 

 Elek örgüsünde kalan tanecikleri eleği 

ters tarafından fırçalayarak geri 

almalısınız. 

 Yüzde hesaplaması yapınız. 

 Toplayıcıda ve eleklerde kalan 

miktarların toplamı, numune kütlesinin 

%1’inden daha fazla farklılık 

göstermemelidir. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. % 20 azot içeren amonyum nitrat gübresinde 4.75’lik elek üstünde en çok % kaç gübre 

numunesi kalmalıdır? 

A) %5 

B) %7 

C) %9 

D) %10 

 

2. Kimyasal gübrelerde elek analizinde kaç dakika süreyle eleme yapılmalıdır? 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

3. (   ) Kimyasal gübrelerde elek analizinde elekler sarsma cihazına yerleştirilirken elek 

açıklığı en büyük olan elek en altta olacak şekilde büyükten küçüğe doğru dizilir. 

 

4. (   ) Elek analizinde elek örgüsünde kalan tanecikler eleğin ters tarafından fırçalanarak 

geri alınır. 

 
5. (   ) Kimyasal gübrelerde elek analizinde toplayıcıda ve eleklerde kalan miktarlar ayrı 

ayrı tartılır. Tartım değerlerinin toplamı tartılan numune kütlesinin %0,1’inden daha 

fazla farklılık göstermemelidir. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
 

 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında, gübrelerde tekniğine uygun azot tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde hangi gübrelerin daha çok kullanıldığını belirleyiniz. 

 Gübrelerde azot tayin yöntemlerini araştırınız. 

 Çevrenizde bulunan gübre analiz laboratuvarlarını ziyaret ederek kimyasal 

gübrelerde üre azotu tayininin yapılışını gözlemleyiniz. 

 

7. GÜBRELERDE AZOT TAYİNİ 
 

Bitkiler için gerekli gübrelerden biri, belki de en önemlisi azotlu gübrelerdir. 

Bitkilerin sağlıklı büyümesi, kaliteli ve yüksek oranda mahsul vermesi için bitkinin ihtiyacı 

olan azotun azotlu gübrelerle toprağa verilmesi gerekmektedir.  

 

Bitkiler azot ihtiyacını daha çok amonyum (NH4+) ve nitrat (NO3 -) formundaki azot 

kaynaklarından temin eder. Bütün azotlu gübreler toprağa uygulandıklarında parçalanarak 

amonyum veya nitrata dönüşür.  

 

Bütün azotlu gübrelerin ana maddesi amonyaktır (NH3). Amonyak doğrudan gübre 

olarak kullanılabilir ancak bu maddenin taşınması, depolanması ve toprağa uygulanmasında 

bazı zorluklar vardır. Bu nedenle taşınması, depolanması ve uygulanması daha kolay olan 

çeşitli azotlu gübreler üretilmiştir.  

 

7.1. Organik Gübrelerde Azot Tayini 
 

Organik gübrelerde azot tayini için en yaygın yöntem, bir nötralleşme titrasyonuna 

dayanan kjeldahl yöntemidir. Bu yöntem (veya bunun değiştirilmiş hâllerinden birisi) azot 

tayini için kullanılan standart yöntemdir.  

 

Kjeldahl yönteminde, numune sülfürik asit ile yaş yakıldıktan sonra güçlü alkali 

tepkimeli bir ortamda yapılan damıtma sonucunda açığa çılan amonyak (NH3) miktarının 

standart sülfürik asit çözeltisi içinde toplanması ve asit fazlasının standart sodyum hidroksit 

çözeltisiyle titre edilmesi ile tayin edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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7.2. Kimyasal Gübrelerde Üre Azotu Tayini 
 

Kimyasal gübrelerde azot tayininde, toplam azot, amonyak azotu, nitrat azotu, üre 

azotu tayini gibi farklı azot tayinleri uygulanabilmektedir. Bu modülde kimyasal gübrelerde 

üre azotu tayini anlatılacaktır. 

 

Kimyasal gübrelerde üre azotu tayininde, gübre numunesindeki fosfatların baryum 

hidroksit çözeltisi ile çöktürüldükten sonra süzülen ve nötralleştirilen çözelti içindeki ürenin 

nötr üreaz çözeltisinde toplanması ve numunenin standart hidroklorik asit çözeltisi ile titre 

edilmesi yöntemin esasını oluşturur. 

 

7.2.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Kimyasal gübrelerde üre azotu tayininde aşağıdaki araç gereçler 

kullanılmaktadır: 

 Hassas terazi 

 Yatay çalkalayıcı 

 Su banyosu 

 Buz banyosu 

 Erlen 

 Balon joje 

 Mezür 

 Filtre kâğıdı 

 Saat  

 Büret 

 Pipet 

 

7.2.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler 
 

Kimyasal gübrelerde üre azotu tayininde aşağıdaki kimyasal ve çözeltiler 

kullanılmaktadır: 

 

 %95’lik etil alkol  

 Baryum hidroksit çözeltisi Ba(OH)2 (doymuş) 

 %0,1’lik metil moru belirteç çözeltisi: 0,1 g metil moru son hacim 100 ml 

olacak şekilde etil alkolde çözülür. 

 %10’luk sodyum karbonat çözeltisi: 10 g Na2CO3 bir miktar saf suda 

çözdürülür ve son hacim 100 ml’ye tamamlanır. 

 2 N hidroklorik asit çözeltisi: 176 ml HCl son hacim 1000 ml olacak şekilde 

saf su içinde çözdürülür. 

 0.1 N hidroklorik asit çözeltisi: 8,8 ml HCl son hacim 1000 ml olacak şekilde 

saf su içinde çözdürülür. 

 0,1 N standart sodyum hidroksit çözeltisi: 4 gram NaOH son hacim 1000 ml 

olacak şekilde saf su içinde çözdürülür. 
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 Nötr üreaz çözeltisi (enzimi) : 1 g soya fasulyesi küspesi 100 ml saf su ile 

karıştırılır ve karışım 5 dakika süre ile çalkalanır. Bu karışımın 10 ml’si 250 

ml’lik erlene koyulur. Üzerine 50 ml saf su ve 5 damla metil moru belirteç 

çözeltisi katılır. 0,1 N HCl ile ortam rengi kırmızıdan mora dönüşünceye kadar 

titre edilir sonra 0,1 N NaOH ile renk yeşil olana kadar geri titrasyon yapılır. 

Kullanılan HCl ve NaOH çözeltilerinin hacim farkından çözeltinin geri kalan 

bölümünü nötralleştirmek için gerekli 0,1 N HCl hacmi bulunur. Bu miktar 

kadar 0,1 N HCl, üreaz çözeltisine katılarak çözelti nötralleştirilir. 

 

7.2.3. Analizin Yapılışı 
 

Gübre Numunelerini Analize Hazırlama modülünde anlatıldığı şekilde öğütülüp 

kurutularak analize hazırlanmış olan kimyasal gübre numunesinden 10 g tartılır. Tartılan 

numune 250 ml’lik balon jojeye aktarılır. Üzerine 100 ml saf su eklendikten sonra yatay 

çalkalayıcıda 5 dakika çalkalanır. Bu sürenin sonunda numune çözeltisi filtre kâğıdından 

süzülerek 500 ml’lik ölçülü erlene aktarılır. Erlen içindeki çözelti 300 ml oluncaya kadar 

filtre kâğıdı üzerinde kalan kısım yaklaşık 8-10 kez saf su ile yıkanır. 

 

Erlen içine 75-100 ml baryum hidroksit çözeltisi ilave edilmek sureti ile fosfatların 

çökelmesi sağlanır ve 15-20 dakika bekletilir. Fosfatların tümünün çökelmesi için üzerine 

birkaç damla daha baryum hidroksit çözeltisi ilave edilir. Bu şekilde baryumun fazlasının ve 

kalsiyum tuzlarının çökelmesi sağlanır. Numune çözeltisi filtre kâğıdından süzülerek 500 

ml’lik balon jojeye aktarılır. Filtre üzerinde kalan kısım yaklaşık 8-10 kez saf su ile yıkanır 

ve balon joje saf su ile çizgisine tamamlanır. 

 

Bu çözeltiden 50 ml alınarak 250 ml’lik erlene aktarılır ve üzerine 2-3 damla %0,1’lik 

metil moru damlatıldıktan sonra 2 N hidroklorik asit çözeltisi ile renk değişimi gözleninceye 

kadar titre edilir. Bu işlemden sonra çözelti 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile renk değişim 

anına kadar (ilk renk) geri titre edip üzerine 20 ml nötr üreaz çözeltisi ilave edilir. 

 

Bu şekilde erlenin ağzı lastik tıpa ile kapatılıp 22 ±2 
0
C’deki su banyosunda 1 saat 

bekletildikten sonra erlen buz banyosuna alınarak soğutulur. Soğutma işleminden hemen 

sonra 0,1 N hidroklorik asit çözeltisi ile mor renk gözleninceye kadar titre edildikten sonra 5 

ml daha 0,1 N HCl ilave edilir.  0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile renk değişim anına 

kadar geri titre edilir. Titrasyonda harcanan 0,1 N HCl ve geri titrasyonda harcanan 0,1 N 

NaOH miktarı kaydedilerek hesaplamaya geçilir. 

 

Paralel için aynı işlemler tekrarlanır. Paraleller arasındaki fark 0,1’den fazlaysa analiz 

tekrarlanır, azsa paralellerin ortalaması % üre azotu olarak kaydedilir. 

 

Üre azotu (%) = 0.4665 x 3.003 x (VA-VB) / m 

 

VA= Titrasyonda harcanan 0,1 N HCl 

VB = Geri titrasyonda harcanan 0,1 N NaOH 

m = Gübre numunesinin ağırlığı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kimyasal gübrelerde üre 

azotu tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, yatay çalkalayıcı, 

su banyosu, buz banyosu, erlen, balon joje, mezür, filtre kâğıdı, büret, pipet, saat camı, etil 

alkol, metil moru belirteç çözeltisi, baryum hidroksit çözeltisi, sodyum karbonat çözeltisi, 2 

N hidroklorik asit çözeltisi, 0,1 N hidroklorik asit çözeltisi, standart sodyum hidroksit 

çözeltisi, nötr üreaz çözeltisi (enzimi), analize hazırlanmış kimyasal gübre numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uymalısınız. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereç ve kimyasalları 

hazırlamalısınız.  

 10 g analize hazırlanmış kimyasal gübre 

numunesi tartınız. 
 Tartım kurallarına uymalısınız. 

 Tartılan numuneyi 250 ml’lik balon jojeye 

aktarınız.  

 Numunenin üzerine 100 ml saf su ilave 

ediniz. 

 Numunenin aktarılmasında huni 

kullanmalısınız. 

 Yatay çalkalayıcıda 5 dakika çalkalayınız. 

 

 Balon jojeyi çalkalayıcıya 

devrilmeyecek şekilde tutturmalısınız. 

 Numune çözeltisini filtre kâğıdından 

süzerek 500 ml’lik ölçülü erlene aktarınız.  

 Erlen içindeki çözelti 300 ml oluncaya 

kadar filtre kâğıdı üzerinde kalan kısmı 8-

10 kez saf su ile yıkayınız. 

 Çözeltinin filtre kâğıdından 

taşmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Erlene 75-100 ml baryum hidroksit çözeltisi 

ilave edip 15-20 dakika bekletiniz. 

 Fosfatların çökeldiğini 

gözlemlemelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Birkaç damla daha baryum hidroksit 

çözeltisi ilave ederek baryumun fazlasının 

ve kalsiyum tuzlarının çökelmesini 

sağlayınız. 

 Çökelmeyi gözlemleyiniz. 

 Numune çözeltisini filtre kâğıdından 

süzerek 500 ml’lik balon jojeye aktarınız  

 Filtre üzerinde kalan kısmı yaklaşık 8-10 

kez saf su ile yıkayınız ve saf su ile 

çizgisine tamamlayınız. 

 Çözeltinin filtre kâğıdından 

taşmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Süzüntüden 50 ml alınıp 250 ml'lik erlene 

aktarınız. 

 

 Numunenin içerebileceği tuz miktarını 

göz önünde bulundurarak alacağınız 

süzüntü miktarını belirlemelisiniz. 

 Mezür veya uygun bir hacim ölçüm 

aracı kullanmalısınız. 

 Üzerine 2-3 damla  %0,1’lik metil moru 

damlatınız. 

 

 Pipet kullanınız. 

 İndikatörü erlenin kenarlarına 

bulaştırmadan direkt numunenin 

üzerine boşaltmalısınız. 

 Çözeltiyi 2 N hidroklorik asit ile renk 

değişimi gözleninceye kadar titre ediniz. 

 Renk dönüşüm noktasında titrasyonu 

bitiriniz. 1-2 dakika bekledikten sonra 

renkte geri dönüşüm olursa titrasyona 

devam etmelisiniz. 

 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile renk 

değişim anına kadar geri titre ediniz. 

 Renk dönüşüm noktasını iyi 

gözlemlemelisiniz. 

 Üzerine 20 ml nötr üreaz çözeltisi ilave 

ediniz. 
 Pipet kullanmalısınız. 
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 Erleni 22 
0
C’deki su banyosunda 1 saat 

bekletiniz ve buz banyosuna alarak 

soğutunuz. 

 

 Erlenin ağzını kapatmalısınız. 

 Çözeltiyi 0,1 N hidroklorik asit çözeltisi ile 

mor renk gözleninceye kadar titre ediniz. 

 

 Renk dönüşüm noktasında titrasyonu 

bitiriniz. 1-2 dakika bekledikten sonra 

renkte geri dönüşüm olursa titrasyona 

devam etmelisiniz. 

 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile renk 

değişim anına kadar geri titre ediniz. 

 Renk dönüşüm noktasını iyi 

gözlemlemelisiniz. 

 Titrasyonda harcanan 0,1 N HCl ve geri 

titrasyonda harcanan 0,1 N NaOH miktarını 

kaydediniz. 

 Dikkatli davranmalısınız. 

 Hesaplayınız.  % üre azotu formülünü kullanınız. 

 Paralel için aynı işlemleri tekrarlayınız. 

 Paraleller arasındaki fark 0,1’den 

fazlaysa analizi tekrarlayınız, azsa 

paralellerin ortalamasını  % üre azotu 

olarak kaydedebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kimyasal gübrelerde üre azotu tayininde kaç gram numune kullanılır? 

A) 1 

B) 2 

C) 5 

D) 10  

 

2. Kimyasal gübrelerde üre azotu tayininde, gübre numunesindeki fosfatların 

çöktürülmesi için kullanılan çözelti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Baryum hidroksit çözeltisi  

B) Hidroklorik asit çözeltisi 

C) Nötr üreaz çözeltisi 

D) Sodyum karbonat çözeltisi 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

3. Organik gübrelerde azot tayini için en yaygın yöntem, bir nötralleşme titrasyonuna 

dayanan ………………….. yöntemidir. 

  
4. Bütün azotlu gübrelerin ana maddesi ……………….. tır.  

 

5. Kimyasal gübrelerde üre azotu tayininde erlen ……. 
0
C’deki su banyosunda 1 saat 

bekletildikten sonra buz banyosuna alınarak soğutulur.  

 

6. Kimyasal gübrelerde üre azotu tayininde indikatör olarak …………………. kullanılır.  

 

 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–8 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında gübrelerde tekniğine uygun fosfor tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gübrelerde fosfor tayin yöntemlerini araştırınız.  

 Çevrenizde bulunan gübre analiz laboratuvarlarını ziyaret ederek kimyasal 

gübrelerde suda çözünebilir fosfor tayininin yapılışını gözlemleyiniz. 

  

8. GÜBRELERDE FOSFOR TAYİNİ 
 

8.1. Gübrelerde Toplam Fosfor Tayini 
 
Gübrelerin içerdiği toplam fosfor miktarının belirlenmesi volümetrik, gravimetrik 

veya spektrofotometrik yöntemlerle yapılabilir. 

 

Fosfor fazlalığı veya aşırı fosfor gübrelemesi demir (Fe
+2

), çinko (Zn
+
), kalsiyum 

(Ca
+2)

, bor (B),ve mangan (Mn
+2

) alınımına engel olur. Bundan dolayı kullanılacak gübre 

çeşidindeki toplam fosforun hesaplanması gerekir. Gübre içindeki fosfor, fosforpentaoksit 

(P2O5) hesaplanır. Gravimetrik fosfat tayininde fosfor, amonyum fosfomolibdat olarak 

çöktürülür.  

 

Gübrelerde spektrofotometrik yöntemle toplam fosfor tayininde, numune çözeltisi 

vanadyum molibdat çözeltisi ile reaksiyona sokularak analiz çözeltisi hazırlanır. Fosfor 

miktarına bağlı olarak oluşan sarı rengin optik yoğunluğu spektrofotometre ile ölçülüp fosfor 

miktarı tespit edilir. 

 

8.2. Kimyasal Gübrelerde Suda Çözünebilir Fosfor Tayini 
 

Kimyasal gübrelerde suda çözünebilir fosforun tayininde pek çok yöntem 

kullanılmaktadır. Diğer yöntemlere göre daha hassas ve güvenilir sonuç vermesi ve daha 

yaygın olarak kullanılması nedeniyle bu modülde spektrofotometrik yöntemle fosfor tayini 

(vanadomolibdofosforik sarı renk yöntemi) anlatılacaktır. 

 

Bu yöntemde vanadat ve molibdat oksijenlerinin, pirofosfat (P2O4) ile yer 

değiştirmeleri sonucu oluşan bileşiğinin meydana getirdiği sarı rengin yoğunluğu 

spektrofotometrede ölçülmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–8 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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8.2.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Kimyasal gübrelerde suda çözünebilir fosfor tayininde aşağıdaki araç gereçler 

kullanılmaktadır: 

 Hassas terazi 

 Spektrofotometre 

 Çeker ocak 

 Isıtıcı tabla 

 Spatül 

 Beher 

 Mezür 

 Pipet 

 Saat camı 

 Huni 

 Filtre kâğıdı 

 Balon joje 

 Piset 

 

8.2.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler 
 

Kimyasal gübrelerde suda çözünebilir fosfor tayininde aşağıdaki kimyasal ve 

çözeltiler kullanılmaktadır: 

 

 Nitrik asit (HNO3)  

 Perklorik asit (HClO4) %70’lik 

 Stok fosfor çözeltisi (100 ppm P2O5): Kimyaca saf ve 40 
o
C’de kurutulmuş 

mono potasyum fosfattan (KH2PO4) 0,1917 g alınarak 1000 ml’lik balon jojeye 

aktarılır. Üzerine bir miktar saf su ilave edilerek çözündürülür ve son hacim 

çizgisine tamamlanır ve çalkalanır. Bu çözelti 100 ppm (100 P2O5 mg/l) kapsar. 

Bu stok çözeltinin her 1 ml’si 0,1 mg fosfor içerir. 

 

 Amonyum molibdat çözeltisi: Kimyaca saf 16 g amonyum molibdat 

(NH4)2Mo7O24 4H2O) 250 ml saf su içinde çözündürülür. Çözünmeyi 

kolaylaştırmak için 50 
o
C’ye kadar ısıtılır ve gerekirse süzülür. 

 

 Amonyum metavanadat çözeltisi: Kimyaca saf 0,8 g amonyum metavanadat 

NH4VO3 1000 ml’lik balon joje içinde 250 ml sıcak saf su ile çözündürülür. 

Oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra üzerine 180 ml %70’lik perklorik 

asit (HClO4) konulur ve çalkalanır.  

 

 Renk çözeltisi: Perklorik asidin konulmasından sonra oda sıcaklığına kadar 

soğutulan amonyum metavanadat çözeltisi üzerine yavaş yavaş ve hafif 

çalkalayarak amonyum molibdat çözeltisi ilave edilir. Oda sıcaklığına kadar 

soğutulduktan sonra son hacim çizgisine tamamlanır ve çalkalanır. Bu çözelti 

kullanılmadan önce gerekirse süzülür. 
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8.2.3. Analizin Yapılışı 
 

Analize hazırlanmış gübre numunesinden 1 g tartılır. 500 ml’lik balon jojeye aktarılır 

ve üzerine 150 ml saf su eklendikten sonra yatay çalkalayıcıda 30 dakika çalkalanır. Numune 

çözeltisi filtre kâğıdında süzülerek 600 ml’lik behere aktarılır. Filtre kâğıdı üzerinde kalan 

kısım 8-10 kez saf su ile yıkanır. Behere 25 ml konsantre nitrik asit ilave edilir ve 20 dakika 

kaynatılır. Oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 250 ml’lik balon jojeye süzülerek 

aktarılır. Balon joje saf su ile çizgisine tamamlandıktan sonra iyice çalkalanır.  

 

Yukarıdaki işlemler numune konulmaksızın tekrarlanmak sureti ile tanık çözelti 

hazırlanır.  

 

Numune çözeltiden 20 ml alınarak 100 ml’lik balon jojeye aktarılır ve son hacim saf 

su ile çizgisine tamamlanır. Seyreltilen numune çözeltisinden 10 ml alınıp 100 ml’lik balon 

jojeye aktarıldıktan sonra üzerine 40 ml kadar saf su ve daha sonra 25 ml renk çözeltisi 

eklenip çalkalanır. Balon joje saf su ile çizgisine tamamlanıp tekrar çalkalanır ve renk 

oluşumu için 15 dakika beklendikten sonra spektrofotometrede 430 nm dalga boyunda 

okuması yapılır. 

 

Numune çözeltisinin spektrofotometrede okuması yapılmadan önce standart fosfor 

çözeltisi serileri hazırlanır. Bunun için hazırlanan tanık çözeltiden 100 ml alıp 500 ml’lik 

balon jojeye aktararak saf su ile çizgisine tamamlanır. Bu çözeltiden onar ml alınarak 100 

ml’lik balon jojelere aktarıldıktan sonra balon jojelerin üzerlerine 100 mg/l (ppm) P2O5 

kapsayan stok fosfor çözeltisinden sırası ile 0 (tanık), 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 15 ml alınarak 

aktarılır. Bu çözelti serileri sırası ile 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 15 ppm P2O5 standartları 

oluşturur. Bundan sonra balon jojelerin üzerlerine 40 ml kadar saf su ve daha sonra 25 ml 

renk çözeltisi eklenip çalkalanır. Balon joje saf su ile çizgisine tamamlanıp tekrar çalkalanır 

ve renk oluşumu için 15 dakika beklendikten sonra spektrofotometrede 430 nm dalga 

boyunda okuması yapılır. Hazırlanacak standart çözeltilerin konsantrasyonları numunenin 

tahmini konsantrasyonunu kapsayacak aralıkta olmalıdır.  

 

 Çözeltilerin okumasına başlamadan 15-20 dakika önce spektrofotometre çalıştırılarak 

ısınması sağlanır ve dalga boyu 430 nm’ye ayarlanır. Spektrofotometrenin 0 ppm'lik fosfor 

standardı ile 0 ve 100 ayarı yapılır. Standart fosfor çözeltisi serileri okunup kalibrasyon 

eğrisi oluşturulur sonra analiz çözeltileri okunarak kalibrasyon eğrisinden fosfor 

konsantrasyonları bulunur.  

 

Analiz çözeltisinin fosfor konsantrasyonu tespit edildikten sonra formül yardımıyla 

gübre numunesinin fosfor miktarı hesaplanır. 

 

Suda çözünebilir fosfor (P) (ppm) = (A x SF) / m 

 

Suda çözünebilir fosfor (P) (%) =  (A x SF) / (m x 10000)  

 

m: Numune miktarı 

A: Numune çözeltisinin fosfor konsantrasyonu (ppm)  
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SF: Seyreltme faktörü 
              Numune çözeltisi hacmi (ml)                Seyreltilmiş numune çözeltisi hacmi (ml) 

SF = ————————————————  x  ————————————————————— 

          Alınan numune çöz. hacmi (ml)          Kullanılan seyreltilmiş numune çöz. hacmi (ml) 

 

Örnek: Suda çözünebilir fosfor tayini için gübre numunesinden 1 g alınarak 250 

ml’lik numune çözeltisi hazırlanmıştır. Numune çözeltisinden 20 ml alınıp seyreltilerek 100 

ml’ye tamamlanmış ve bu seyreltilmiş numune çözeltisinden 10 ml alınıp renklendirilerek 

spektrofotometrede 430 nm dalga boyunda okuması yapılmıştır. Çizilen kalibrasyon eğrisi 

grafiğinde numune çözeltisinin fosfor konsantrasyonu 10 ppm olarak tespit edilmiştir. 

 

Gübre numunesinin suda çözünebilir fosfor (P) içeriğini  (ppm) ve (%) cinsinden 

hesaplayınız. 

 
              Numune çözeltisi hacmi (ml)                Seyreltilmiş numune çözeltisi hacmi (ml) 

SF = ————————————————  x  ————————————————————— 

          Alınan numune çöz. hacmi (ml)          Kullanılan seyreltilmiş numune çöz. hacmi (ml) 

 

SF = (250/20)x(100/10) = 125  

M  = 1 

A  = 10 ppm  

 

Suda çözünebilir fosfor (P) (ppm)= (A x SF) / m  

Suda çözünebilir fosfor (P) (ppm)= (10 x 125) / 1 

Suda çözünebilir fosfor (P) (ppm)= 1250 ppm 

 

Suda çözünebilir fosfor (P) (%) = (A x SF) / (m x 10000) 

Suda çözünebilir fosfor (P) (%) = (10 x 125) / (1 x 10000) 

Suda çözünebilir fosfor (P) (%) = 0,125 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kimyasal gübrelerde suda 

çözünebilir fosfor tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, spektrofotometre, 

çeker ocak, ısıtıcı tabla, spatül, beher, mezür, pipet, saat camı, huni, filtre kâğıdı, balon joje, 

piset, nitrik asit, perklorik asit, stok fosfor çözeltisi, amonyum molibdat çözeltisi, amonyum 

metavanadat çözeltisi, renk çözeltisi, analize hazırlanmış kimyasal gübre numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giymeli, 

laboratuvar güvenlik kurallarına 

uymalısınız. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlamalısınız.  

 1 g analize hazırlanmış gübre numunesi 

tartınız. 
 Tartım kurallarına uymalısınız. 

 Tartılan numuneyi 500 ml’lik balon jojeye 

aktarınız. 

 

 Numunenin aktarılmasında huni 

kullanmalısınız. 

 Numunenin üzerine 150 ml saf su ilave 

ediniz. 

 Önce bir miktar saf su ile numuneyi 

ıslatınız daha sonra geri kalanını 

aktarınız. 

 Yatay çalkalayıcıda 30 dakika çalkalayınız. 

 

 Balon jojeyi çalkalayıcıya 

devrilmeyecek şekilde tutturmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Numune çözeltisini filtre kâğıdından süzerek 

600 ml’lik behere aktarınız. 

 Filtre üzerinde kalan kısmı yaklaşık 8-

10 kez saf su ile yıkamalısınız. 

 Çözeltinin filtre kâğıdından 

taşmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Behere 25 ml nitrik asit ilave edip 20 dakika 

kaynatınız. 

 

 Ölçüm ve aktarma için mezür veya 

uygun bir malzeme kullanmalısınız. 

 Bunzen bek veya ısıtıcı tabla 

kullanmalısınız. 

 Kaynatma işlemini çeker ocak içinde 

yapmalısınız. 

 Sıçramasını önlemek için beherin 

ağzına saat camı kapatmalısınız. 

 Numune çözeltisini oda sıcaklığına kadar 

soğutunuz ve 250 ml’lik balon jojeye 

süzerek aktarınız. 

 

 Süzme işlemini çözelti soğuduktan 

sonra yapmalısınız. 

 Beherdeki kalıntıları sıcak saf su ile 

yıkayarak süzmelisiniz. 

 Balon jojeyi saf su ile çizgisine 

tamamlayınız. 

 Hacim çizgisini geçirmemeye dikkat 

ederek iyice çalkalamalısınız. 

 Numune koymaksızın aynı işlemleri 

tekrarlayarak tanık çözelti hazırlayınız. 

 Tanık çözeltiden 100 ml alıp 500 ml’lik 

balon jojeye aktararak saf su ile çizgisine 

tamamlayınız. 

 Hacim çizgisine dikkat etmelisiniz. 

 Numune çözeltisinden 20 ml alıp 100 ml’lik 

balon jojeye aktararak saf su ile çizgisine 

tamamlayınız. 

 Mezür ve pipet kullanmalısınız. 

 İkinci kez seyreltilen numune çözeltisinden 

10 ml alıp 100 ml’lik balon jojeye aktarınız. 

 Üzerine 40 ml kadar saf su ekleyiniz. 

 Mezür ve pipet kullanmalısınız. 
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 Üzerine 25 ml renk çözeltisi ekleyip 

çalkalayınız. 

 

 Mezür ve pipet kullanmalısınız. 

 Balon jojeyi saf su ile çizgisine tamamlayıp 

çalkalayınız. 

 Renk oluşumu için 15 dakika bekletiniz. 

 Hacim çizgisini geçirmemeye dikkat 

etmelisiniz. 

 Tanık çözeltiyi kullanarak standart fosfor 

çözeltisi serileri hazırlayınız. 

 Hazırlanan fosfor çözeltisi serilerini renk 

oluşumu için 15 dakika bekletiniz. 

 

 Standart çözelti serileri hazırlama 

kurallarına uymalısınız. 

 Her bir balon jojeye (100 ml’lik) 

hesaplanan miktarda stok çözelti, saf 

su ve 25 ml renk çözeltisi ve saf su 

koyarak hacim çizgisine ulaşana kadar 

tamamlayınız. 

 Spektrofotometreyi 430 nm dalga boyuna 

ayarlayınız. 

 Spektrofotometrenin 0 ve 100 ayarlarını 

yapınız.  

 Standart çözeltilerin ve numune çözeltisinin 

okumalarını yapınız. 

 Kör çözelti ile absorbansı 0’a veya 

transmittansı 100’e ayarlayınız. 

 Spektrofotometrede okuma yapma 

kurallarına uyunuz. 

 Kalibrasyon eğrisini çiziniz.  

 Numune çözeltisinin fosfor 

konsantrasyonunu tespit ediniz. 

 Numunenin fosfor içeriğini hesaplayınız. 

 Kalibrasyon eğrisi çizme ve 

kalibrasyon eğrisini kullanma 

kurallarına uyunuz.  

 Paraleller için aynı işlemleri tekrarlayınız. 

 Paraleller arasındaki fark kabul 

edilebilir sınırlar içinde ise 

paralellerin ortalamasını alınız, fark 

fazlaysa analizi tekrarlayınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal gübrelerde suda çözünebilir fosfor tayininin 

yapılışında kullanılan kimyasal ve çözeltilerden birisi değildir? 

A) Nitrik asit  

B) Perklorik asit 

C) Nötr üreaz çözeltisi 

D) Amonyum molibdat çözeltisi 

 

2. Kimyasal gübrelerde suda çözünebilir fosfor tayininin yapılışında sonra 

spektrofotometrede hangi dalga boyunda okuma yapılır? 

A) 400 nm 

B) 410 nm 

C) 420 nm 

D) 430 nm 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

  

3. Kimyasal gübrelerde suda çözünebilir fosfor tayininin yapılışında analize hazırlanmış 

olan gübre numunesinden …. g kullanılır. 

 

4. Kimyasal gübrelerde suda çözünebilir fosfor tayininde behere alınan numune çözeltisi 

üzerine 25 ml konsantre …………………….……. ilave edilip 20 dakika kaynatılır.  

 

5. Kimyasal gübrelerde suda çözünebilir fosfor tayininin yapılışında renk oluşumu için 

…… dakika beklenir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–9 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında gübrelerde tekniğine uygun potasyum tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gübrelerde potasyum tayin yöntemlerini araştırınız.  

 Çevrenizde bulunan gübre analiz laboratuvarlarını ziyaret ederek kimyasal 

gübrelerde suda çözünebilir potasyum tayininin yapılışını gözlemleyiniz. 

 

9. GÜBRELERDE POTASYUM TAYİNİ 
 

Gübrelerde potasyum tayininde, farklı yöntemlerle toplam potasyum veya suda 

çözünebilir potasyum tayinleri yapılmaktadır. Bu modülde kimyasal gübrelerde fotometrik 

yöntemle suda çözünebilir potasyum tayini anlatılacaktır.  

 

Fotometrik yöntemle suda çözülebilir potasyum tayini, gübre numunesinin 

çözündürülmesi ve elde edilen numune çözeltisinin potasyum konsantrasyonunun alev 

fotometresinde ölçülmesi esasına dayanır. 

 

9.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Kimyasal gübrelerde fotometrik yöntemle suda çözünebilir potasyum tayininde 

aşağıdaki araç gereçler kullanılmaktadır: 

 

 Hassas terazi 

 Alev fotometresi 

 Yatay çalkalayıcı 

 Erlen 

 Balon joje 

 Mezür 

 Pipet 

 Huni 

 Filtre kâğıdı 

 Piset 

ÖĞRENME FAALİYETİ–9 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 

 

68 

9.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler 
 

Kimyasal gübrelerde fotometrik yöntemle suda çözünebilir potasyum tayininde 

aşağıdaki kimyasal ve çözeltiler kullanılmaktadır: 

 

 Stok potasyum çözeltisi (1000 mg/l K) 1000 ppm: 105 
o
C’de kurutulmuş, 

kimyaca saf potasyum klorürden (KCl) 1,9069 g tartılarak 1000 ml’lik balon 

jojeye aktarılır. Üzerine bir miktar saf su ilave edilerek çözündürülür ve son 

hacim çizgisine tamamlanarak çalkalanır. Bu stok çözeltinin her 1 ml’si 1 mg 

potasyum içerir. 

 

9.3. Analizin Yapılışı 
 

Gübre Numunelerini Analize Hazırlama modülünde anlatıldığı şekilde öğütülüp 

kurutularak analize hazırlanmış gübre numunesinden 1 g tartılarak 250 ml’lik balon jojeye 

aktarılır. Üzerine 100 ml saf su eklendikten sonra yatay çalkalayıcıda 15 dakika çalkalanır. 

Numune çözeltisi filtre kâğıdından süzülerek 500 ml’lik balon jojeye aktarılır. Filtre kâğıdı 

üzerinde kalan kısım 8-10 kez saf su ile yıkanır ve balon joje saf su ile çizgisine 

tamamlandıktan sonra iyice çalkalanır. Hazırlanan bu çözeltiden 10 ml alınarak 100 ml’ye 

saf su ile tamamlanır. 

 

Bu şekilde numune çözeltisi hazırlanmış olur. Numune çözeltisinin potasyum 

konsantrasyonu alev fotometresinin okuma sınırlarını geçiyorsa ya da standart serilerden 

yüksek miktardaysa yeterli oranda seyreltilerek alev fotometresinde okuma yapılmalıdır. 

 

Alev fotometresinde numune çözeltisinin okuması yapılmadan önce standart potasyum 

çözeltisi serileri hazırlanarak bunların okuması yapılır ve standart eğri (kalibrasyon eğrisi) 

oluşturulur. Standart potasyum çözeltileri hazırlamak için 1000 mg/l potasyum kapsayan 

stok potasyum çözeltisinden 0 (tanık), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ml alınarak 100 ml’lik balon 

jojelere konulur. Balon jojeler saf su ile çizgilerine tamamlanır. Bu standart çözeltiler 

sırasıyla 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mg/l (ppm) potasyum içerir. Hazırlanacak standart 

çözeltilerin konsantrasyonları numunenin tahmini konsantrasyonunu kapsayacak aralıkta 

olmalıdır.  

 

Çözeltilerin okumalarına geçilmeden önce alev fotometresinin ayarları yapılmalıdır. 

Bunun için ilk önce alev fotometresinin alev ayarı yapılır. Alev ayarı ya cihazın kullanım 

kılavuzunda belirtildiği şekilde ya da alevin sarı renk vermeden mavi renkte en büyük üçgen 

şeklini alabileceği duruma getirilerek yapılır. Alev ayarı yapıldıktan sonra cihazın ısınması 

için 15-20 dakika beklenir. Alev fotometresinin filtre düğmesi potasyuma alınır. Bundan 

sonra cihazın tanık çözelti ile sıfır “0” ayarı, konsantrasyonu en yüksek olan standart 

çözeltiyle de 100 ayarı yapılır. 0 ve 100 ayarı birkaç kez yapılıp düzenli olduğu 

kesinleştirildikten sonra çözeltilerin okunmasına geçilir. 
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Hazırlanan standart potasyum çözeltisi serilerinin okumaları yapılarak kalibrasyon 

eğrisi oluşturulur. Daha sonra numune çözeltisinin okuması yapılarak kalibrasyon eğrisinden 

potasyum konsantrasyonu bulunur. 

 

Numune çözeltisinin potasyum konsantrasyonu tespit edildikten sonra formül 

yardımıyla gübre numunesinin potasyum içeriği hesaplanır: 

 

Toplam potasyum (ppm) = (A x SF)/m 

 

Toplam potasyum (ppm) = (A x SF) / (m x 10000) 

 

 

A: Analiz çözeltisinin potasyum miktarı (ppm) 

m: Numune miktarı (gram) 

SF: Seyreltme faktörü 

SF: Numune çözeltisi hacmi (ml) / Alınan numune çözeltisi hacmi (ml) 

 

Örnek: Potasyum tayini için alev fotometresi ile yapılan analizde, numuneden önce 1 

g alınmış ve 500 ml’ye saf su ile tamamlanmış daha sonra bu çözeltiden de 10 ml alınarak 

100 ml’ye tamamlanarak alev fotometresinde okuması yapılmıştır. Çizilen kalibrasyon eğrisi 

grafiğinde numune çözeltisinin potasyum konsantrasyonu 30 olarak tespit edilmiştir.  

 

Gübre numunesinin potasyum (K)  içeriğini (ppm) ve (%) cinsinden hesaplayınız. 

 

m: 1 g 

A: 30 ppm  

SF:500/10 =50 

 

Potasyum (K) (ppm) = (A x SF) / m 

Potasyum (K) (ppm) = (30 x 50) / 1 

Potasyum (K) (ppm) = 1500 ppm 

 

 

Potasyum (K) (%)    = (A x SF) / (m x 10000) 

Potasyum (K) (%)    = (30 x 50) / (1x 10000)  

Potasyum (K) (%)    = 0,15  
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kimyasal gübrelerde suda 

çözünebilir potasyum tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Alev fotometresi, hassas terazi, 

yatay çalkalayıcı, erlen, balon joje, mezür, pipet, huni, filtre kâğıdı, piset, stok potasyum 

çözeltisi, analize hazırlanmış gübre numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giymeli, 

laboratuvar güvenlik kurallarına 

uymalısınız. 

 Çalışma ortamınızı, kullanacağınız 

araç gereç ve kimyasallarınızı 

hazırlamalısınız.  

 1 g analize hazırlanmış gübre numunesi 

tartınız. 
 Tartım kurallarına uymalısınız. 

 Tartılan numuneyi 250  ml’lik balon jojeye 

aktarınız. 

 Numunenin aktarılmasında huni 

kullanmalısınız. 

 Numunenin üzerine 100 ml saf su ilave 

ediniz. 

 Önce bir miktar saf su ile numuneyi 

ıslatınız daha sonra geri kalanını 

aktarınız. 

 Yatay çalkalayıcıda 15 dakika çalkalayınız. 

 

 Balon jojeyi çalkalayıcıya 

devrilmeyecek şekilde 

tutturmalısınız. 

 Numune çözeltisini filtre kâğıdından süzerek 

500 ml’lik balon jojeye aktarınız. 

 Balon jojeyi saf su ile çizgisine tamamlayıp 

çalkalayınız.  

  Filtre üzerinde kalan kısmı yaklaşık 

8-10 kez saf su ile yıkayınız. 

 Çözeltinin filtre kâğıdından 

taşmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Çözeltiden 10 ml alarak 100 ml’ye 

tamamlayınız. 

 Gerekiyorsa numune çözeltisini 

seyreltiniz. 

 Standart potasyum çözeltisi serileri 

hazırlayınız. 

 Standart çözelti serileri hazırlama 

kurallarına uymalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Alev fotometresini çalıştırıp filtre düğmesini 

potasyuma alınız. 

 

 Kullanım Kılavuzu’nda belirtildiği 

şekilde cihazın alevini 

ayarlamalısınız. 

 Cihazın ısınması için 15-20 dakika 

beklemelisiniz. 

 Cihazın 0 ve 100 ayarlarını yapınız. 

 

 Tanık çözelti ile 0 ayarını, en yüksek 

konsantrasyonlu standart çözeltiyle 

de 100 ayarını yapmalısınız. 

 Standart ve numune çözeltilerinin 

okumalarını yapınız. 

 

 Okuma değerlerini kaydetmelisiniz. 

 Kalibrasyon eğrisini çiziniz. 

 Kalibrasyon eğrisinden numune çözeltisinin 

potasyum konsantrasyonunu bulunuz. 

 Kalibrasyon eğrisi çizme ve kullanma 

kurallarına uymalısınız. 

 Hesaplama yapınız. 

 Formül kullanınız. 

 Hesaplamalara dikkat etmelisiniz. 

 Seyreltme faktörüne dikkat 

etmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kimyasal gübrelerde fotometrik metotla suda çözünebilir potasyum tayininin 

yapılışında aşağıdaki kimyasal ve çözeltilerden hangisi kullanılmaktadır? 

A) Stok potasyum çözeltisi  

B) Nötr üreaz çözeltisi 

C) Amonyum molibdat çözeltisi 

D) Hidroklorik asit çözeltisi 

 

2. Potasyum tayini için alev fotometresi ile yapılan analizde, numuneden 1 g alınmış ve 

500 ml’ye saf su ile tamamlanmış daha sonra bu çözeltiden 10 ml alınarak 100 ml’ye 

tamamlanarak alev fotometresinde okuması yapılmıştır. Çizilen kalibrasyon eğrisi 

grafiğinde numune çözeltisinin potasyum konsantrasyonu 60 olarak tespit edilmiştir. 

Gübre numunesinin (%) cinsinden potasyum içeriği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,1   

B) 0,2    

C) 0,3          

D) 0,4 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

3. (    )Alev fotometresi ile ölçüm yapılırken çözeltilerin okumasına geçilmeden önce 

alev fotometresinin ayarları yapılmalıdır. 

 

4. (     )Alev fotometresinde tanık çözelti ile “100” ayarı, konsantrasyonu en yüksek olan 

standart çözeltiyle de sıfır ‘0’ ayarı yapılmalıdır. 

 
5. (    )Kimyasal gübrelerde suda çözünebilir potasyum tayininde hazırlanacak standart 

çözeltilerin konsantrasyonları numunenin tahmini konsantrasyonunu kapsayacak 

aralıkta olmalıdır.  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Gübre numunesi alma ve analize hazırlama; 

1 
Gübre numunesi alımında kullanılacak araç gereçleri hazırladınız 

mı? 
  

2 Tekniğine uygun organik ve kimyasal gübre numunesi aldınız mı?   

3 Gübre numunesinin etiketlerini yazdınız mı?   

4 
Laboratuvara gelen gübre numunelerinin gerekli kontrollerini ve 

kayıt işlemlerini yaptınız mı? 
  

5 Organik gübre numunesini tekniğine uygun kuruttunuz mu?   

6 Gübre numunelerini uygun irilikte öğüttünüz mü?   

7 
Kimyasal gübrelerle çalışırken oluşabilecek risklere karşı gerekli 

önlemleri aldınız mı? 
  

8 
Öğütülmüş gübre numunelerini analiz yapılıncaya kadar muhafaza 

edileceği kaplara aktardınız mı? 
  

9 
Analize hazırlanmış gübre numunelerinin etiketlemesini yaptınız 

mı? 
  

Organik gübre numunelerini yakma; 

1 
Organik gübre numunelerinin kuru yakma metoduyla yakılmasında 

kullanılacak araç gereç ve kimyasalları hazırladınız mı? 
  

2 Organik gübre numunesini kül fırınında yaktınız mı?   

3 Elde edilen külden numune çözeltisi hazırladınız mı?   

4 
Organik gübre numunelerinin yaş yakma metoduyla yakılmasında 

kullanılacak araç gereç ve kimyasalları hazırladınız mı? 
  

5 Organik gübre numunesinin yaş yakma işlemlerini yaptınız mı?   

Gübrelerde kuru madde tayini; 

1 
Gübrelerde kurutma yöntemiyle kuru madde tayininde kullanılacak 

araç gereçleri hazırladınız mı? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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2 Kurutma kaplarını sabit tartıma getirdiniz mi?   

3 Gübre numunesini etüvde kuruttunuz mu?   

4 
Kurutulan gübre numunesini desikatörde soğutup tartımını yaptınız 

mı? 
  

5 
Kimyasal gübrelerde vakumlu kurutma yöntemiyle kuru madde 

tayininde kullanılacak araç gereçleri hazırladınız mı? 
  

6 Kimyasal gübre numunesini vakumlu desikatörde kuruttunuz mu?   

7 Numunenin kuru madde ve nem miktarını hesapladınız mı?   

Organik gübrelerde yanma kaybı; 

1 
Organik gübrelerde yanma kaybı tayininde kullanılacak araç 

gereçleri hazırladınız mı? 
  

2 Yakma kaplarını sabit tartıma getirdiniz mi?   

3 Organik gübre numunesini kül fırınında yaktınız mı?   

4 
Kül edilmiş numuneyi desikatörde soğutup numunenin tartımını 

yaptınız mı? 
  

5 
Organik gübre numunesinin organik madde miktarını hesapladınız 

mı? 
  

Kimyasal gübrelerde serbest asitlik tayini; 

1 
Kimyasal gübrelerde asitlik tayininde kullanılacak araç gereçleri 

hazırladınız mı? 
  

2 Kimyasal gübre numunesini çözündürdünüz mü?   

3 Numune çözeltisini titre ettiniz mi?   

4 Kimyasal gübre numunesinin asitlik miktarını hesapladınız mı?   

Kimyasal gübrelerde elek analizi; 

1 
Kimyasal gübrelerde elek analizinde kullanılacak araç gereçleri 

hazırladınız mı? 
  

2 Kimyasal gübre numunesini eleme cihazında elediniz mi?   

3 Tartım yaparak % tane iriliklerini hesapladınız mı?   

Gübrelerde azot tayini; 

1 
Kimyasal gübrelerde üre azotu tayininde kullanılacak araç gereç, 

kimyasal ve çözeltileri hazırladınız mı? 
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2 
Kimyasal gübre numunesini çözündürerek numune çözeltisi 

hazırladınız mı? 
  

3 Numune çözeltisini titre ettiniz mi?   

4 Gübre numunesinin azot miktarını hesapladınız mı?   

Gübrelerde fosfor tayini; 

1 
Gübrelerde suda çözünebilir fosfor tayininde kullanılacak araç gereç 

ve kimyasalları hazırladınız mı? 
  

2 Gübre numunesini çözündürerek numune çözeltisi hazırladınız mı?   

3 
Numune çözeltisinden yeterli miktarda alarak analiz çözeltisi 

hazırladınız mı? 
  

4 Fosfor çözeltisi serisi hazırladınız mı?   

5 Spektrofotometreyi analize hazırladınız mı?   

6 Spektrofotometrede ölçümleri yaptınız mı?   

7 Kalibrasyon eğrisi oluşturdunuz mu?   

8 Gübre numunesinin fosfor miktarını hesapladınız mı?   

Gübrelerde potasyum tayini; 

1 
Gübrelerde suda çözünebilir potasyum tayininde kullanılacak araç 

gereç ve kimyasalları hazırladınız mı? 
  

2 Gübre numunesini çözündürerek numune çözeltisi hazırladınız mı?   

3 Potasyum çözeltisi serisi hazırladınız mı?   

4 Alev fotometresini analize hazırladınız mı?   

5 Alev fotometresinde ölçümleri yaptınız mı?   

6 Kalibrasyon eğrisi oluşturdunuz mu?   

7 Gübre numunesinin potasyum miktarını hesapladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 A 

4 D 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 Y 

4 D 

5 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 Kjeldahl 

4 amonyak 

5 22 

6 metil moru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-8’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 1 

4 nitrik asit 

5 15 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-9’UN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 Y 

5 D 
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