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ALAN Tarım Teknolojileri 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Kimyasal Gübreleme 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrencilere tekniğine uygun olarak kimyasal gübreleme 

yeterliliğinin kazanılmasını sağlayacak bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur.  

YETERLĠK Kimyasal gübreleme yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine 

uygun olarak kimyasal gübreleme yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kompoze gübreler ile gübreleme yapabileceksiniz.  

2. Yaprak gübrelemesi yapabileceksiniz. 

3. Bitki geliĢim düzenleyici ve hormonları 

kullanabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık arazi 

Donanım: Gübre, Kova, Çapa, Bel, Kürek, Su, 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Günümüzde tarımsal üretimin temel amacı, hızla artan nüfusu en az masrafla dengeli 

ve sürekli olarak beslemektir. Fakat hızlı kentleĢme ve sanayileĢme yeni tarım alanlarının 

oluĢmasına izin vermemektedir. Bu nedenle hızla daralan tarım alanlarında tohum, gübre, 

ilaç, mekanizasyon ve sulama gibi tarımsal girdilerin en etkin Ģekilde kullanılarak en yüksek 

ürünün elde edilmesi gerekmektedir.  
 

Bu amaca ulaĢmak için bilinçli gübre kullanımı gelmektedir. Son yıllarda toprak 

gübrelemesinin yanında, bitkinin daha hızlı bir Ģekilde alabildiği yapraktan gübreleme 

yöntemi geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca bitki bünyesinde doğal olarak bulunduğu halde çoğu zaman 

yetersiz kalan ve hormon olarak adlandırılan bazı kimyasal maddelerin elde edilmesi ile hızlı 

bir Ģekilde üretim sağlanmıĢtır.   
 

Bu modülde birkaç besin maddesini bir arada bulunduran kompoze gübreleri, 

bitkilerde iz elementler olarak adlandırılan mikro besin elementlerini ve bitki geliĢim 

düzenleyicilerini öğrenecek, bu maddelerin teknik olarak kullanım zamanı, miktarı ve 

uygulama Ģekillerini öğreneceksiniz. 
 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak kompoze 

gübrelerle gübreleme yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgedeki tarım kuruluĢlarına giderek kompoze gübreler 

hakkında bilgi alınız. 

 Gübre bayilerine giderek kompoze gübrelerin fiziki özelliklerini inceleyiniz. 

 Bölgenizde en çok kullanılan kompoze gübre çeĢitlerini ve kullanım 

zamanlarını araĢtırınız. 

 Kompoze gübre kullanan çiftçilerle görüĢerek kullandıkları gübrenin ürün 

üzerine olan etkilerini araĢtırınız. 

 Kompoze gübre kullanımının hangi bitki grupları üzerinde daha etkin olduğunu 

araĢtırınız.  

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. KOMPOZE GÜBRELER 
 

1.1. Kompoze Gübre ÇeĢitleri 
 

Kompoze gübreler birden fazla bitki besin elementini bünyesinde bulunduran 

gübrelerdir. Bu besin elementleri azot, fosfor ve potasyumdur. Kompoze gübrelerin 

içerisindeki besin elementleri sıralaması azot, fosfor ve potasyum olmak üzere % olarak 

ifade edilir. Örnek olarak 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 

içerisinde 16 kg azot, 16 kg fosfor ve 8 kg potasyum bulunmaktadır. Geriye kalan miktar ise 

dolgu maddesidir. Dolgu maddeleri topaklaĢmayı önler, gübrenin makine ile verilmesini 

kolaylaĢtırır, ortamın asit etkisini düzenler ve diğer besin maddelerine kaynak oluĢturur. 

Günümüzde farklı bileĢikler 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 içerirler. Ġçerdikleri fosfor ve potasyum suda 

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

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kompoze gübreler iki Ģekilde elde edilebilir. Bunlar: 
 

 Kimyasal reaksiyonlar ile kompoze gübre elde etme, 

 Basit gübreleri mekanik yollarla karıĢtırma suretiyle kompoze gübre elde etme. 
 

Kompoze gübrelerdeki fosfor ve potasyumdan bitkinin daha iyi faydalanması için 

ekimden veya dikimden hemen önce uygulanması ve bitkinin kök derinliğine verilmesi 

gerekir. Di amonyum fosfat gibi yüksek oranda fosfor içeren kompoze gübreler 

kullandığımızda, bitkinin fosfor ihtiyacını sağlayacak kadar gübre uyguladıktan sonra, 

gerekiyorsa ek olarak azotlu gübre uygulaması ayrıca yapılmalıdır.  Azot oranı düĢük, fosfor 

oranı yüksek kompoze gübrelerle bitkinin azot ihtiyacının tamamını karĢılamak hem maliyet 

artmasına hem de ürünün miktar ve kalitesinde düĢüĢlere neden olur. Kompoze gübrelerdeki 

fosfordan bitkinin en iyi Ģekilde faydalanabilmesi için bu gübrelerin tohum yatağına 

uygulanması gereklidir. Fakat böyle bir uygulama yaparken azotun kullanıldığı kompoze 

gübrelerin yüksek miktarlarda bu Ģekilde uygulanması sonunda yeni çimlenen bitkiler 

gübredeki azottan zarar görür. 

 

Resim 1.1: Ġyi gübrelenmiĢ bir tarla 

 

Kompoze gübrelerin baĢlıca avantajları Ģunlardır: 
 

 Kompoze gübre kullanımıyla farklı gübreleri ayrı ayrı satın alma, taĢıma, 

depolama ve uygulama gibi sorunlar azaltılmıĢ olur. Böylece zaman ve 

iĢçilikten tasarruf edilerek maliyet düĢürülür. 

 Kompoze gübreler daha iyi bir fiziksel yapıda olduklarından, diğer kimyasal 

gübrelere göre daha kolay verilebilirler. 

 Kompoze gübrelere bitkinin ihtiyacı olan iz elementleri ilave edilerek uygulama 

imkânı bulunmaktadır. 

 Kompoze gübrelere belirli oranlarda kireç ilave edilerek topraklarda 

oluĢabilecek asitlilik problemi çözülebilir. 

 Kompoze gübrelerin çiftçiler tarafından uygulanması daha kolaydır. 
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Kompoze gübrelerin bu avantajlarına göre kullanımını sınırlayan bazı faktörler de 

bulunmaktadır. Bunlar:  
 

 Kompoze gübrelerin içerdikleri besin elementlerinin oranları yetiĢtirilecek 

bitkinin isteğine her zaman uygun olmayabilir. 

 Kompoze gübrelerde bulunan azot, fosfor ve potasyumun uygulama 

zamanlarının farklı olması kompoze gübrelerin kullanılmasını sınırlayabilir. 

 Kompoze gübrelerin içeriğindeki besin elementleri iklim ve toprak Ģartlarına 

göre farklı zamanlarda ve ayrı ayrı verilmesi gerektiğinde kompoze gübrelerin 

kullanımı her zaman mümkün olmayabilir. 
 

1.1.1. Di Amonyum Fosfat (DAP) 
 

Di amonyum fosfat, bünyesinde  % 18 azot ve % 46 fosfor içeren iki besinli kompoze 

bir gübredir. Yapısındaki azot amonyum formundadır. Bu nedenle toprakta tutulur, yağıĢ ve 

sulama sularıyla yıkanıp kaybolmaz. Ġçerdiği % 18 azot miktarı taban gübre olarak 

kullanıldığında bitkinin tüm ihtiyacını karĢılamayabilir. Bu sebeple di amonyum fosfat 

kullanımında üst gübrelemede, bitkinin diğer azotlu gübrelerle desteklenmesi gerekir. 

 

Resim 1.2: Di amonyum fosfat 

Di amonyum fosfat gübresi yüksek fosfor içeriğinden dolayı fosforlu gübre olarak 

kullanılmaktadır. Fosfor, bitkinin ilk geliĢme dönemlerinde kök geliĢmesi için gerekli bir 

gübredir. Bu gübrenin eksikliğinde kök geliĢimi zayıflar, bitki yavaĢ geliĢir, meyve 

olgunlaĢması gecikir, bitki bodur kalır, yapraklar mor veya koyu yeĢil renk alır ve verim 

düĢer. Di amonyum fosfat erken verilirse topraktaki kireç fosforu bağlayarak etkinliğini 

azaltır. 
 

Di amonyum fosfat gübresi pH değeri 7,5‟ten fazla olan kireçli topraklarda, triple 

süper fosfat gübresinden daha etkindir. Di amonyum fosfat gübresinin serpme yöntemi 

yerine bant yöntemi ile uygulanması bitkiler için daha yararlıdır. Di amonyum fosfat gübresi 

ekim öncesi veya ekimle birlikte uygulanmalı ve bitkinin kılcal kök derinliği dikkate 

alınarak toprağa karıĢtırılmalıdır. Di amonyum fosfat gübresi yaklaĢık olarak ekim 

derinliğinin 5–6 cm altına verilmelidir. Çimlenme sonrası yapılacak uygulamalarda fosfor 

toprakta tutulduğu ve toprağın derinliklerine doğru hareket edemediği için faydası olmaz.  
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1.1.2. 20 20 0 
 

Yaygın olarak kullanılan granül Ģeklinde ve gri-kahverengi renkte kompoze bir gübre 

çeĢididir. Bünyesinde % 20 azot ve % 20 fosfor bulunmaktadır. Ġçeriğindeki azot amonyum 

ve üre formunda, fosfor ise bitkinin kolayca alabileceği bir formdadır. Suda erime özelliği 

yüksek bir gübredir. Bu nedenle ekim öncesi veya ekim sırasında kullanılabilir. Nötr 

reaksiyonlu bir gübre olduğundan her cins toprakta kullanılabilir. Uygun Ģartlarda uzun süre 

saklanabilir ve her türlü toprakta kullanılabilir. 
 

 

Resim 1.3: 20 20 0 kompoze gübre 

 

20 20 0 kompoze gübresi özellikle hububat, pamuk, ayçiçeği, mısır baĢta olmak üzere 

tüm bitkilerde taban gübresi olarak kullanılabilir. Bitkilere verilecek gübre miktarının 

hesaplanmasında, yetiĢtirilecek bitkinin fosfor ihtiyacı dikkate alınarak kullanılmalıdır. 

Eksikliğinde bitkilerde kök geliĢimi zayıflar, boyda kısalma olur, olgunlaĢma gecikir, 

meyveler dökülür ve verimde düĢüĢler olur. Kompoze gübrelerin genellikle mibzerle 

verilmesi önerilmektedir. Mibzerle ekim yapılırken bant Ģeklinde, tohum veya bitki kök 

derinliğine kadar toprağa gömülerek verilmelidir. Eğer serpme olarak verilmesi gerekiyorsa 

pullukla toprak altına karıĢtırılması gerekir. 
 

1.1.3. 15 15 15  
 

15 15 15 kompoze gübresi bünyesinde % 15 oranında azot, % 15 fosfor ve % 15 

potasyum vardır. Ġçeriğindeki azot, amonyum ve nitrat formundadır. Fosfor ve potasyum ise 

suda çözünür yapıdadır ve bitkiler tarafından kolay bir Ģekilde alınabilir formdadır. Bu gübre 

bitkinin geliĢme dönemi süresince kullanılabilir. 15 15 15 gübresi üre azotu içermediğinden 

soğuk dönemlerde de kullanılabilir. Bu gübre bitkilerde çimlenme ve tohum oluĢumunu 

teĢvik eder. Kök oluĢumunu sağlar, kaliteli ve yüksek verimli ürün oluĢumunu sağlar. 

Bitkinin soğuk ve kurak Ģartlara direncini artırır. Damla sulama sistemlerinde de 

kullanılabilir. Sebze tarımında geliĢme dönemi içerisinde günlük 1 ton suya 300–1500 gr/da, 

meyveliklerde ise ağacın yaĢı göz önünde bulundurularak ağaç baĢına 250–1500 gr/ağaç 

olarak verilmelidir. 15 15 15 gübresi mısır, ayçiçeği, Ģeker pancarı ve patates baĢta olmak 

üzere meyve ve sebze yetiĢtiriciliğince tercihen kullanılan bir gübredir.  
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Resim 1.4: 15 15 15 kompoze gübre 

 

Bu gübre tek yıllık bitkilerde ekimden hemen önce veya ekim sırasında verilir. Meyve 

ağaçlarına ise kıĢ sonunda, ağaçlara su yürümeden hemen önce verilmelidir. Ekim sırasında 

taban gübresi olarak kullanıldığında, serpme olarak verildiğinde toprak altına getirilmesi 

gerekir. 
 

1.1.4. Diğer Kompoze Gübreler 
 

 0 52 34 (Mono Potasyum Fosfat) (MPK) Kompoze Gübre: 
 

Bu gübrenin içeriğinde % 52 oranında fosfor ve % 34 oranında potasyum 

bulunmaktadır. Fosfor ve potasyum tamamen suda eriyen özelliktedir. Suda erir gübreler 

içerisinde en yüksek yoğunlukta ana element içeren gübre çeĢididir. Klor, sodyum ve ağır 

metaller gibi bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde bulunmaz. Bu nedenle tüm 

bitkilerde güvenle kullanılabilir. Azot içermemesi nedeniyle fazla gübre kullanımı gerektiren 

ve yoğun tarım olarak adlandırılan üretim sisteminde rahatlıkla kullanılabilir. Mono 

potasyum fosfat gübresi, damlama sulama sistemlerinde en çok tercih edilen kompoze gübre 

çeĢitlerindendir. Mono potasyum fosfat kimyasal ilaçlarla da karıĢtırılabilir ve ilaçlamanın 

etkisini artırır. Bitkilere azotlu gübre uygulanmaması gereken dönemlerde, bitkiler için en 

uygun potasyum ve fosfor kaynağıdır. Ġçeriğinde kalsiyum bulunan gübreler ile 

karıĢtırılamaz. 

 

Resim 1.5: Mono amonyum fosfat 
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 20 20 20 Kompoze Gübre: 
 

Bu kompoze gübre bünyesinde % 20 azot, % 20 fosfor ve % 20 potas oranında 

içermektedir. Ġçeriğindeki azot amonyum, nitrat ve üre azotu Ģeklinde, fosfor ve potasyum 

ise suda çözünme özelliğindeki fosfor penta oksit ve potasyum oksit Ģeklindedir. 20 20 20 

gübresi bitkilerde çimlenme ve tohum oluĢumunu teĢvik eder. Kök oluĢumu ve geliĢimi 

üzerine etkilidir. Ayrıca kaliteli ve yüksek verimli ürün oluĢumunu etkiler, kullanıldığı 

bitkinin soğuk ve kurak Ģartlara karĢı direncini artırır. Bu gübre bitkinin geliĢme dönemi 

süresince rahatlıkla kullanılabilir. Ġçeriğindeki azot, fosfor ve potasyum dengeli bir Ģekilde 

bulunduğu için damla sulama sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir ve bitki tarafından 

rahatlıkla alınır. 20 20 20 tohum ekiminden itibaren her geliĢme döneminde kullanılabilir. 
 

 

Resim 1.6: 20 20 20 kompoze gübre 

 15 15 15 Kompoze Gübre: 
 

Bu kompoze gübre % 15 azot, % 15 fosfor ve % 15 oranında potasyum içermektedir. 

15 15 15 gübresi yapılacak toprak analizleri sonucuna göre bitkilere verilmelidir. Bu gübre 

daha çok potasyum eksikliği görülen topraklarda kullanılmaktadır. YetiĢtiricilik yaptığımız 

potasyum yönünden zengin topraklarda bu gübre yerine baĢka kompoze gübreler tercih 

edilebilir. 

 

Resim 1.7: 15 15 15 kompoze gübre 
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 26 13 0 Kompoze Gübre: 
 

Bu gübre bünyesinde % 26 oranında azot ve % 13 oranında fosfor içermektedir. 26 13 

0 kompoze gübresi, fosfor ihtiyacı azota göre daha az olan pamuk bitkisi için ideal bir gübre 

olarak kullanılabilir.  

 

Resim 1.8: 26 13 0 kompoze gübre  

 25 5 10 Kompoze Gübre:  
 

Bu kompoze gübre % 25 azot, % 5 fosfor ve % 10 oranında potasyum içermektedir. 

Bitkilerde kardeĢlenmeyi teĢvik eder ve dıĢ etkilere karĢı dayanıklılık sağlar. Her türlü 

toprakta rahatlıkla kullanılabilir. 25 5 10 gübresi baĢta çay ve patates olmak üzere hububat, 

sebze ve diğer bitkilerin üretiminde rahatlıkla kullanılabilecek bir gübredir. Çim sahalarda ve 

yeĢil alanlarda en çok tercih edilen gübrelerden biridir. 

 

Resim 1.9: 25 5 10 kompoze gübre 

 12 30 12 Kompoze Gübre: 
 

Bu kompoze gübre % 12 azot, % 30 fosfor ve % 12 oranında potasyum içermektedir. 

Ġçerdiği azot ve potasyumun tamamı, fosforun ise % 90‟ı suda çözülebilir özelliktedir. 12 30 

12 kompoze gübre özellikle Ģeker pancarı tarımı yapılan alanlar için uygun bir gübredir. 
 

1.2. Kompoze Gübrelerin Atılma Zamanı 
 

Kompoze gübrelerin atılma zamanı diğer gübre türlerinde olduğu gibi toprak, iklim ve 

bitki çeĢidine bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.  
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Resim 1.10: Ġyi gübrelenmiĢ mısır tarlası 

 

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri kompoze gübrenin uygulama 

zamanını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle gübreleme yapılacak toprağın özelikleri göz 

önüne alınmalıdır. Toprağın verimlilik derecesi, pH derecesi, kum, kil gibi toprak özellikleri, 

toprak içerisinde gübrenin bitkiler tarafından alımını etkileyen kimyasal maddelerin oranı 

gibi hususlar bilinmelidir. Bu amaçla yapılacak toprak analizleri ile eksikliği duyulan besin 

elementleri tespit edilmelidir.  
 

YetiĢtiricilik yapılan bölgedeki iklim Ģartları da gübreleme zamanını belirleyici 

faktörlerden bir tanesidir. Isı, ıĢık ve yağıĢ miktarı gübrelerin atılma zamanını 

etkilemektedir. Gece gündüz arası ısı farkının yüksek olduğu yerlerde kullanılacak gübre 

miktarı daha fazladır. Gölgede yetiĢtirilen bitkiler için ıĢık önemli bir faktördür. Bu 

bitkilerde birim alana düĢen karbonhidrat miktarı azalacağından gübrelemenin buna göre 

ayarlanması gereklidir. YağıĢ faktörü ile gübreleme arasında çok önemli bir iliĢki vardır. 

Verilen besin elementlerinin çözünüp bitkiye yararlı hale gelebilmesi, bitki tarafından 

alınabilmesi ve bitki bünyesinde taĢınabilmesi suya bağlıdır. Bu yüzden yağıĢlar, gübreleme 

zamanı belirleyici bir faktördür. 
 

YetiĢtirilecek bitki çeĢidi de gübre atma zamanının tespitinde belirleyici bir faktördür. 

Her bitkinin besin elementi ihtiyacı ve topraktan aldıkları besin maddeleri miktarı 

birbirinden farklıdır. Bu nedenle yetiĢtireceğimiz bitki çeĢidini belirledikten sonra gübreleme 

programı yapmamız gerekir.      
 

Yukarıda verilen bilgilere göre, örneğin hububatlarda ekim öncesi (taban gübreleme) 

ve ekim sonrası (üst gübreleme) yapılabilir. Meyve ağaçlarında sonbaharda veya erken 

ilkbaharda gübreleme yapılabilir. Sonuç olarak kompoze gübrelerle gübreleme yapmadan 

önce toprak ve yaprak analizi yaptırmak ve çıkacak sonuçlara göre gübreleme yapmak 

gereklidir. 
 

1.3. Kompoze Gübrelerin Atılma ġekli 
 

Kompoze gübrelerin uygulanması diğer gübre çeĢitlerinde yapılan uygulamalarla 

benzer Ģekildedir. Bu yöntemler Ģunlardır:  
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 Serpme Yöntemi: 
 

Bu yöntemde gübreler el veya makinelerle toprak yüzeyine yeknesak olarak serpilir. 

Daha sonra çeĢitli toprak iĢleme aletleriyle toprak içerisine karıĢtırılır. Ekim öncesi yapılan 

bu uygulamaya taban gübrelemesi adı verilir. 
 

 

Resim 1.11: Elle serpme gübreleme 

 Banda Verme Yöntemi: 
 

Bu yöntemde gübreler tohum veya tohum sırasından belli uzaklıktaki bir mesafeye, 

toprak yüzeyi veya toprak altına Ģerit Ģeklinde verilir. Gübreleme iĢlemi el veya makinelerle 

yeknesak olarak yapılır. Ekim sırasında veya bitkinin geliĢme dönemlerinde bu yöntem 

uygulanabilir. Meyve bahçelerinde ağaç taç izdüĢümüne gelecek Ģekilde açılan bantlara 

gübre uygulaması yapılır. Diğer gübrelerde olduğu gibi kompoze gübrelerin de bantlara 

verilmesi bitkiye daha faydalı olmaktadır. Gübre banda verildiği zaman genç bitkilerin fazla 

geliĢmemiĢ olan kökleri, gübreyi daha kolay almakta ve daha çabuk büyümektedir. Ayrıca 

banda verilen gübrenin içerisinde bitki besin maddelerinin bitkiye yarayıĢlılığı uzun süre 

devam etmektedir. 
 

 

Resim 1.12: Ağaçlarda banda gübreleme 
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 Üstten veya Yandan Verme Yöntemi: 
 

Bu yöntem daha çok erken ilkbaharda kullanılan gübrelerin uygulanmasında 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan sonra üstten veya yandan 

gübrelenir. Üstten gübreleme bitkilerin üzerine serpilerek, yandan gübreleme ise sıra 

aralarına verilerek yapılmaktadır. 

 

Resim 1.13: Gübrenin yandan verilmesi 

 Püskürtme Yöntemi: 
 

Bu yöntem çok soğuk ve çok sıcak iklime sahip bölgelerde uygulanır. Fakat kompoze 

gübrelerin tamamı bu yöntemle verilemez. Sıvı haldeki gübre yapraklara püskürtülerek 

uygulanır. Bu yöntemle gübreleme yapılırken yaprakların yaĢ olmamasına özellikle dikkat 

edilmelidir. Kimyasal ilaçları ile birlikte gübreleri karıĢtırarak vermek de mümkündür. 
 

 

Resim 1.14: Püskürtme Ģeklinde gübreleme  

 

 Sulama Suyu Ġle Gübreleme (Fertigasyon) Yöntemi: 
 

Damlama sulama sisteminde gübrenin su ile birlikte verilmesine fertigasyon adı 

verilir. Bu yöntemde sulama suları ile karıĢtırılan gübre toprağa verilir. Sulama suyu ile 

gübreleme narenciye, Ģekerpancarı, yonca gibi bitkilere uygulanır. Fertigasyonda sulama 

suyunun çok kireçli olmamasına dikkat etmek gerekir. 
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Resim 1.15: Sulama suyu ile gübreleme  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tekniğine uygun olarak kompoze gübrelerle gübreleme yapınız. 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gübreleme zamanını tespit ediniz. 

 Öncelikle toprak analizi yaptırınız. 

 Arazinin toprak ve iklim Ģartlarını tespit 

ediniz. 

 YetiĢtirdiğiniz bitki çeĢidinin gübre 

ihtiyacını öğreniniz. 

 Gübre çeĢidini tespit ediniz. 

 Analiz sonuçlarına bakınız. 

 Bitkilerin hangi besin elementine ihtiyaç 

duyduğunu belirleyiniz. 

 Bitkinin geliĢim dönemlerine göre 

uygulanması gereken gübre çeĢidini 

belirleyiniz. 

 Gübre dozunu tespit ediniz. 

 Analiz sonuçlarına göre bitkinin ihtiyaç 

duyduğu besin maddesi miktarını 

hesaplayınız. 

 Kompoze gübrelerin içerdiği besin 

elementlerine göre uygun gübreyi tespit 

ediniz. 

 Verilecek gübre miktarını ayarlayınız. 

 Gereğinden fazla gübrelemenin bitki ve 

topraktaki olumsuz etkilerini 

hatırlayınız. 

 Gübreleme Ģekline karar veriniz. 

 YetiĢtirilen bitki türüne göre gübreleme 

Ģeklini tespit ediniz. 

 Çevre ve iklim Ģartlarına göre gübreleme 

Ģeklini belirleyiniz. 

 Kompoze gübrelerin içerdikleri besin 

elementi miktarına göre gübreleme 

Ģekline karar veriniz. 

 Gübreleme yapınız. 

 Gübreleme için gerekli alet ve 

ekipmanları ayarlayınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ediniz. 

 Gübrelemeyi tekniğine uygun olarak 

yapınız. 

 Gübreleme zamanına göre ekim öncesi 

veya sonrası gübreleme yapınız. 

 Gübreyi uygun aletlerle toprağa 

karıĢtırınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kompoze gübrelerin avantaj ve dezavantajlarını öğrendiniz mi?   

2. BaĢlıca kompoze gübreleri öğrendiniz mi?   

3. Di amonyum fosfat gübresi hakkında bilgi sahibi oldunuz mu?   

4. 20 20 0 gübresi hakkında bilgi sahibi oldunuz mu?   

5. Toprak analizi yaptırdınız mı?   

6. Kompoze gübrelerin kullanım yerlerini öğrendiniz mi?   

7. Kompoze gübrelerin atılma zamanı hakkında bilgi sahibi oldunuz 

mu? 
  

8. Kompoze gübrelerin atılma Ģeklini öğrendiniz mi?   

9. Tekniğine uygun gübreleme yapabilir misiniz?    

10. Gübreleme yaparken güvenlik tedbirlerini aldınız mı?    

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edini. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

 

1. Ġçeriğinde birden fazla besin elementini bünyesinde bulunduran gübrelere 

………denir. 

2. Kompoze gübrelere belirli oranlarda ……….. ilave edilerek topraklarda oluĢabilecek 

asitlilik problemi çözülebilir. 

3. Di amonyum fosfat gübresi bitkinin ilk geliĢme dönemlerinde …..… geliĢmesi 

gerekli bir gübredir. 

4. 20 20 0 gübresi suda erime özelliği ……….bir gübredir. 

5. 15 15 15 gübresi üre azotu içermediğinden ……... dönemlerde de kullanılabilir. 

6. Bitkilere azotlu gübre uygulanmaması gereken dönemlerde bitkiler için en uygun 

gübre …. ……. …… gübresidir. 

7. 20 20 20 gübresi bitkilerde ……….….. ve tohum oluĢumunu teĢvik eder. 

8. 26 13 0 kompoze gübresi, fosfor ihtiyacı azota göre daha az olan ……….. bitkisi için 

ideal bir gübre olarak kullanılabilir. 

9. Gece gündüz arası ısı farkının yüksek olduğu yerlerde kullanılacak gübre miktarı 

daha …….... olmaktadır. 

10. Damlama sulama sisteminde gübrenin su ile birlikte verilmesine ……….. adı verilir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak yaprak 

gübrelemesi yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Yaprak gübrelemesine hangi durumlarda ihtiyaç duyulduğunu araĢtırınız. 

 Yaprak gübresi kullanan çiftçilerle görüĢünüz. 

 Hangi dönemde ve hangi yaprak gübresinin daha etkili olduğunu araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. YAPRAK GÜBRELERĠ 
 

2.1. Yaprak Analizi 
 

Tarım ürünleri yetiĢtiriciliğinde arzuladığımız kalite ve miktarda ürün elde etmek için 

bitkilere verilecek besin elementlerinin zamanında, yeterli miktarda ve uygun bir yöntemle 

verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bitkilerden örnekler alarak analiz yapmak 

gerekmektedir. Analiz sonucunda bitkideki besin elementi eksiklikleri ortaya çıkarsa 

gübreleme ile bu sorun ortadan kalkabilir. Burada temel kural, eksik olan elementin mümkün 

olduğunca erken olacak Ģekilde bitki yapısına katılmasını sağlamaktır. Analizlerde bitkilerin 

en çok yapraklarından örnekler alınmaktadır. Çünkü yaprak bitkilerin hayati 

fonksiyonlarının meydana geldiği bir organdır.  
 

 

Resim 2.1: Ġyi gübrelenmiĢ elma 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Yaprak analizlerinin temel amaçları Ģunlardır: 
 

 Bitkilerde ortaya çıkan ve beslenme noksanlığı veya fazlalığı ile ilgili olan 

noksanlıkların, hangi besin maddesine ait olduğunu belirleyerek bu noksanlığın 

giderilmesi için gerekli uygulamaları yapmak, 

 Besin elementi noksanlıkları ortaya çıkmadan önce analiz sonuçlarına 

dayanılarak bitkinin gübre ihtiyacını belirlemek. 
 

Bu amaçlarla zamanında bir gübreleme yapılarak o yıl üründe ortaya çıkması 

muhtemel azalmalar ya tamamıyla engellenir veya bu azalma en aza indirilmeye çalıĢılır. 
 

2.1.1. Bitki Analizlerinin Önemi 
 

Analiz yapmak amacıyla bitkilerden örnek alınmasının en önemli amacı, bitki 

bünyesinde bulunan bitki-besin elementlerinin miktarını belirlemek ve bilgi sahibi olmaktır. 

Bu sayede: 
 

 Bitkilerin yetiĢtirildikleri topraklardaki beslenme durumları belirlenir.  

 Gübreleme programı belirlenir. 

 Bitkide gözle görülen noksanlıklar belirlenir.  

 Bitkide gözle görülmeyen noksanlıklar belirlenir.  

 Toprağa verilen gübrelerin bitki tarafından hangi oranda alındığı belirlenir.  

 Besin maddeleri arasındaki etkileĢim belirlenebilir. 
 

 

Resim 2.2: Sağlıklı bir kayısı 

 

Bitkilerin yapısında farklı mineral maddeler bulunur. Bitki bu maddeleri geliĢme 

döneminde topraktan alır. Bu sebeple bitki analizleri yapılırken daha sağlıklı sonuçlar almak 

için toprak analizleri ile birlikte yapılmalıdır. Bitki analizleri sayesinde, bitki bünyesinde 

meydana gelen olaylar belirlenebilir. Bitkilerden alınacak örnekler laboratuvar Ģartlarında, 

bilimsel yöntemlerle analiz edilerek yetiĢtiriciliğini yapacağımız ürünlerden daha kaliteli ve 

yüksek verim alma imkânları sağlayabilir. 
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Resim 2.3: Toprak numunesi alma 

 

2.1.2. Bitki Analizlerinde Ġzlenen Yöntem 
 

Bitkilerde analiz yapmak için üç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler:  
 

 Doku testi yöntemi: 
 

Bu yöntem bitki özsuyunda bulunan çözünmüĢ besin elementlerinin saptanması 

amacıyla yapılır. Doku testi yöntemi ile makro ve mikro besin elementlerinin ölçümü yapılır. 

Ölçüm sonuçları çok düĢük, düĢük, orta ve yüksek olarak kategorize edilebilir. Bu test 

yapılırken en uygun dokunun seçilmesi önemlidir. Hedeflenen besin elementinin miktarının 

tespiti amacıyla o elementin en çok kullanıldığı dokulardan örnek alarak analiz yapılmalıdır. 

Örnek olarak bitkideki azot oranı araĢtırılıyorsa, bitkinin uç kısımlarından örnek alınmalıdır. 

Çünkü vejetatif geliĢmeyi teĢvik eden azot, bitkilerin uç kısımlarında daha yoğun olarak 

bulunmaktadır.  

 

Resim 2.4: Laboratuarda analiz çalıĢması 

Doku testi yapılırken analiz yapılacak bitki çok iyi tanınmalıdır. Yapılan çalıĢma 

değerlendirirken dokunun alındığı zamana, toprak Ģartlarına, bitkinin genel durumuna, 

geliĢmesine, bitkideki diğer besin elementlerine, hastalık ve zararlılar ile mevsime dikkat 

edilmelidir. Bitkiler besin elementlerine en fazla geliĢme döneminde ihtiyaç duyarlar. Bu 

sebeple doku testlerinin geliĢme döneminde yapılması bize daha doğru sonuçlar verecektir. 

Doku testleri yapılırken hem genç dokulardan, hem de yaĢlı dokulardan örnekler alınmalıdır. 
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Bu Ģekilde analiz yapılması hataları en az seviyeye indirecektir. Doku testleri için en uygun 

zamanlar sabah ve akĢam saatleridir. 
 

Doku testleri ile: 
 

 Bitkilerde görülen besin elementi eksikliği saptanır. 

 Toprak-bitki etkileĢimi incelenir. 

 Gübre ve iz elementlerinin eksikliği tespit edilir. 

 Bitkinin içerdiği besin elementleri ile verim arasındaki iliĢki tespit 

edilebilir. 
 

Doku testleri yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır: 
 

 Sağlıklı bitkilerle besin elementi eksikliği görülen bitkiler arasında 

karĢılaĢtırma yapılmalıdır. 

 

Resim 2.5: Besin elementlerinin farklı etkisi 

 Doku testi yapılacak örnek sayısı fazla tutulmalı ve çıkan sonucun 

ortalaması alınmalıdır. 

 Doku testinin amacına uygun zaman tercih edilmelidir. 

 Doku testleri belirli aralıklarla düzenli olarak yapılmalıdır. 
 

Doku testleri farklı Ģekillerde yapılabilir. Bunlar: 
 

 Bitkilerden alınan dokular ince ince kıyılır ve üzerlerine besin 

elementlerinin ayıraçları olan kimyasal maddeler eklenerek besin 

elementi eksikliği tespit edilir.  

 Alınan doku örnekleri değiĢik çözeltiler içine yatırılır. Belirli bir bekleme 

süresinden sonra bu çözelti süzülür. Süzülen çözelti incelenerek eksiklik 

tespit edilmeye çalıĢılır. 

 Analiz yapılacak dokunun kesilen kısmı filtre kâğıdına batırılarak, bitki 

öz suyunun filtre kâğıdına geçmesi sağlanır. Kâğıttaki bitki özsuyu 

kimyasal maddeler eklenerek incelenir ve besin elementi eksikliği tespit 

edilir. 



 

 21 

 

Resim 2.6: Filtre kağıtları 

 Analiz edilecek bitkiler preslerde sıkıĢtırılarak özsuları çıkarılır. Çıkarılan 

bu bitki özsuları filtre kâğıdına aktarılır. Kâğıda çeĢitli çözeltiler koyarak 

etkileĢim incelenir. 
 

 Total bitki analizleri yöntemi: 
 

Total bitki analizleri yöntemi bitkinin farklı bölgelerinden alınan örnekler kullanılarak 

yapılan bir analizdir. Total bitki analizi yapılırken bitkinin yaĢı, fizyolojisi ve içinde 

bulunduğu kültürel etmenler göz önünde bulundurulmalıdır. 
 

 Bitkilerde ortaya çıkan noksanlık belirtilerinin teĢhisi yöntemi: 
 

GeliĢme döneminde bitkilerde beslenme bozuklukları, hastalıklar ve uygun olmayan 

iklim ve toprak koĢullarından kaynaklanan bazı geliĢim bozuklukları görülebilir.  
 

Bitki besin elementlerinin noksanlığında bitkilerde:  
  

 GeliĢmede yavaĢlama ve durma, 

 Bitkilerde bodurlaĢma, 

 Yapraklarda renk ve Ģekil değiĢimleri, 

 Ġletim borularında tıkanma, 

 OlgunlaĢmada gecikme, 

 Bitkinin dayanıklılığında azalma, 

 Kök geliĢmesinin yeterince oluĢmaması gibi bazı problemler ortaya 

çıkmaktadır. 
 

Bu yöntemin uygulamasında, toprak verimliliğinin değerlendirilmesi için yapılan 

gözlem, karmaĢık alet kullanımı, donanım ve para gerekmez. Bu yöntem diğer yöntemlerle 

birlikte kullanılmalıdır. 
 

2.1.3. Analiz Amacıyla Bitki Örneklerinin Alınması 
 

Analiz amacıyla bitkilerden örnek alınmasında dikkat edilecek en önemli nokta, 

numunenin alındığı bitki bölgesini temsil etmesidir. Yani alınacak örnek usulüne uygun 

olarak alınmalıdır. Uygun bir Ģekilde alınmamıĢ örneklerde, analizler en uygun Ģartlarda 

yapılmıĢ olsa dahi yanıltıcı sonuçlar meydana gelecektir. 



 

 22 

 

Bitki örnekleri alınırken her türlü bitkiye uygulanabilecek standart bir yöntem yoktur. 

Analiz amacına, incelenecek besin elementine, bitki tür ve çeĢidine göre farklı örnek alma 

yöntemleri bulunmaktadır. Yine de genel olarak bitkide geliĢmesini tamamlamıĢ en genç 

yapraklardan örnek alınması tavsiye edilmektedir. 

 

Resim 2.7: Bitkinin genç yaprakları 

Örnek alınacak bitkiler, geliĢme ve besin elementi eksikliği bakımından aynı 

özellikleri taĢımalıdır. KarĢılıklı değerlendirme yapılacaksa normal ve besin eksikliği 

bulunan bitkilerden ayrı ayrı örnekler alınmalıdır. Bitki örnekleri genel olarak bir alanı 

temsil etmesi için o alanda bulunan bitkilerin en az % 25‟inden alınmalıdır.  
 

 

Resim 2.8: Bitki örneği alma  

 

Bitki yapraklarında bulunan besin elementlerinin miktarı, yaprağın bulunduğu yere ve 

yaprağın iĢlevine göre değiĢir. Bu nedenle yaprak örnekleri alınırken aynı pozisyondaki veya 

aynı bölümdeki yapraklar alınmalıdır. Bitkilerden analiz için alınacak yaprak sayıları ve 

bölümleri farklıdır. Örneğin fide dönemindeki mısırdan örnek alınacaksa bitkinin tüm toprak 

üstü kısmından 20–30 adet örnek alınmalıdır. Süs bitkilerinden analiz için yaprak örnekleri 

kolay tanınan ve üzerlerinde yabancı madde bulundurmayan, çiçek sürgünü üzerinde henüz 

geliĢimini tamamlamamıĢ en genç yapraklardan alınmalıdır. Hububatlarda baĢaklanma 

öncesi tepeye en yakın olgunlaĢmıĢ 4 yapraktan 50–100 adet örnek alınmalıdır. Güllerde, 

gövdenin üst kısmındaki yapraklar alınarak incelenmelidir. Karanfillerde örnekler sabah saat 
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08.
00

 ile 12.
00

 arasında alınmalıdır. Örnekler en az 30 çift yapraktan oluĢmalıdır. Bitki gövde 

ucu koparılmamıĢsa genç bitkilerde alttan itibaren sayılarak 4. ve 5. yaprak çiftleri örnek 

olarak alınır. Eğer uç kısım koparılmıĢsa yan sürgünler 7. çift yaprak oluĢturana kadar 

beklenmeli, ondan sonra ana gövdeden itibaren 5. ve 6. yapraklar örnek olarak alınmalıdır. 

Ancak sorun varsa hiç beklemeden yaprak örnekleri alınabilir.  
 

 

Resim 2.9: Örnek alınacak yapraklar 

 

Analiz için örnek alınacak bir alanın toprak ve bitki ile ilgili bazı özelliklerinin 

bilinmesi gerekir. Bu özellikler: 

 Toprağın derinliği,  

 Toprağın eğimi,  

 Toprağın drenaj durumu,  

 Toprağın rengi,  

 Toprak tekstürü,  

 Topraktaki organik madde miktarı ve kireç durumu,  

 Bir önceki yıl yapılan kültürel uygulamalar,  

 Bitki tür ve çeĢidi,   

 Bahçe ise ağaçların yaĢı,  

 Bitkilerin geliĢme durumları,  

 Anaç çeĢidi,  

 Bitkilerin verimi. 

 

Resim 2.10: Bitki örneği alma 
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Bitki analizi yapmak için örnekler alınırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar 

vardır. Bunlar: 
 

 Hastalıklı bitkilerden örnek alınmamalıdır. 

 

Resim 2.11: Hastalıklı bitki yaprağı 

 Böcekler tarafından zarar görmüĢ bitki ya da bitki bölümleri ve yapraklardan 

örnek alınmamalıdır. 

 Herhangi bir nedenle su noksanlığı veya su fazlalığı görülen bitkilerden örnek 

alınmamalıdır.  

 Kısa süreli de olsa herhangi bir besin elementi noksanlığı görülen bitkilerden 

örnek alınmamalıdır.  

 Analiz için örnek alınırken alınacak örneğe zarar vermeyecek keskin bir bıçak 

veya budama makası kullanılmalıdır. 
 

Bitkilerden alınan yaprak örnekleri laboratuvara gönderilmeden önce, polietilen 

torbalara konur. Bu torbaların iç ve dıĢ kısımlarına etiket yapıĢtırılır. Etiketlerin üzerinde 

numunenin alındığı saat, tarih, arazi ve arazi sahibi hakkında bilgiler, daha önce uygulanan 

gübreler ve yapılan tarımsal iĢlemler hakkındaki bilgiler yazılmalıdır. 

 

Resim 2.12: EtiketlenmiĢ bitki örneği 

Alınan örnekler eğer aynı gün laboratuvara ulaĢtırılamayacak ise polietilen torbalarda, 

buzdolabında muhafaza edilmelidir. BaĢka bir muhafaza yöntemi ise araziye götürülen buz 

kutuları içerisine yapraklardan alınan örneklerin konulması ve aynı Ģekilde etiketlenerek 
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laboratuvara gönderilmesidir. Unutulmamalıdır ki bitkiler koparıldıktan sonra da solunuma 

devam eder ve iyi muhafaza edilmezse hızlı bir Ģekilde bozulurlar. Bu nedenle örnekler 

alındıktan sonra en kısa sürede ve hızla laboratuvara ulaĢtırılmalıdır. 

 

Resim 2.13: Laboratuvara gönderilmiĢ bitki örnekleri 

2.1.4. Bitki Örneklerinin Analize Hazırlanması 
 

Analiz amacıyla bitkilerden alınan örneklere, analiz öncesi bazı iĢlemler 

uygulanmalıdır. Bu iĢlemler Ģunlardır:  
 

 Yıkama: 
 

Analizde, bitkilerde eksikliği görülen mikro besin elementleri incelenecekse toprak, 

gübre, ilaç kalıntıları ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Bu nedenle bitkiler mutlaka 

yıkanmalıdır. Eğer analizde bitkideki makro elementler incelenecekse örneklerin 

yıkanmasına gerek yoktur. Örnekler alınırken temiz olanları seçmek veya yaprakların üzerini 

fırça ile temizlemek yeterlidir. 
 

 Kurutma: 
 

Analiz için yıkanan bitkilerde istenmeyen bazı biyolojik ve kimyasal değiĢiklikler 

görülebilir. Analiz sonuçlarını olumsuz etkileyecek bu olayların meydana gelmemesi için 

kurutma iĢlemi yapmak önemlidir. Kurutma gecikirse bitkinin kuru ağırlığında kayıplar 

meydana gelebilir. Bu da incelemeyi olumsuz etkiler. Bitkilerden alınacak örnekler çok 

gevĢek olarak paketlenmelidir. Paketlenme sıkı olursa kızıĢma sonucu solunum fazlalaĢır ve 

bitki ağırlığında azalma meydana gelir. Bitkiler ilk olarak ön kurutmaya tabi tutulmalıdır. Ön 

kurutması yapılan bitkiler kurutma dolabına gevĢek bir Ģekilde konulmalıdır. Kısa sürede 

kurutulan yapraklar açık yeĢil renkte kururken kötü kurutulanlar koyu yeĢil renkte olurlar. 

Bitki örnekleri 68 ºC‟de uygun bir Ģekilde kurutulmalıdır. Kurutma 24–48 saat içinde 

tamamlanmalıdır. Yüksek sıcaklık bitki örneklerine zarar vereceğinden kurutma sıcaklığı 70 

ºC‟nin üzerine çıkmamalıdır. 
 

 Öğütme: 
 

Bitki örnekleri, kolay çalıĢmak ve analizler için en uygun örneğin alınabilmesini 

sağlamak amacıyla öğütülür. Kurutulan bitki örnekleri, az miktarda bulunan bitki ve tohum 

örnekleri hariç, özel değirmenlerde öğütülür. Öğütülen örnekler iyice karıĢtırılarak saklama 
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ĢiĢelerine konulur ve üzerleri etiketlenir. Bu ĢiĢeler ağızları açık olarak bir gece kurutma 

dolabında bekletilir. Daha sonra ağızları iyice kapatılarak saklanırlar. Bu Ģekilde örnekler 

buzdolabında uzun süre bekletilebilir. Oda sıcaklığında bırakılan örneklerde bozulma daha 

çabuk olur. 

 

Resim 2.14: ÖğütülmüĢ bitki örnekleri 

 Muhafaza: 
 

Bitkilerden alınan örneklerin öğütüldükten sonra ileride yapılacak analizler için 

saklanması gerekir. Bu amaçla cam kaplar kullanılmalıdır. Fakat cam kaplar pahalı olduğu 

için polietilen torbalarda kullanılabilir. Bozulmayı önlemek için örneklerin muhafaza 

edileceği ortamın soğuk ve kuru olması gerekir. Sıcak ve nemli ortamlarda küflenme ve 

kızıĢmalar olabilir. 
 

2.2. Ġz Element Noksanlıklarının Belirtileri 
 

Bitkilerin geliĢip büyüyebilmeleri için gerekli olan fakat makro besin elementlerine 

göre bitkilerin daha az ihtiyaç duyduğu besin maddelerine iz (mikro) elementler denir. Ġz 

element noksanlıklarında bitkilerde çeĢitli belirtiler görülmektedir. Bitkilerde bulunan iz 

elementleri Ģunlardır:  
 

 Demir: 
 

Demir, bitkilerde klorofil oluĢumu için mutlak gerekli olan bir elementtir. Ayrıca 

fotosenteze, protein ve karbonhidrat oluĢumuna, solunuma ve bazı enzim faaliyetlerine de 

yardımcı olur. Eksikliğinde görülen belirtiler Ģunlardır: 
 

 Demir noksanlığında genç yapraklar kloroz adı verilen açık sarı bir renk 

alır. 

 Yapraklardaki damarlar yeĢil kalır. Fakat damarlar arasındaki kısımlarda 

renk tamamıyla sarıya döner. 

 ġiddetli demir noksanlığında yeni çıkan yapraklarda klorofil bulunmadığı 

için yaprak beyaz bir renk alır.  

 SararmıĢ yapraklar canlılığını uzun süre devam ettirebilirler.  
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Resim 2.15: Demir eksikliği 

 Bakır: 
 

Bakır bitkilerde klorofil üretimi ve fotosentez için gereklidir. Ayrıca bitkilerde su 

hareketinin dengelenmesi ve tohum üretimi için de gereklidir.  
 

Noksanlığında görülen belirtiler Ģunlardır: 
 

 Bakır noksanlığında bitkilerde büyüme yavaĢlar.  

 Yeni oluĢan yapraklar grimsi yeĢil renk alırlar. Ġleriki seviyelerde 

yapraklarda beyazlaĢma ve solgunluk görülür. 

 Genel olarak bitkide geliĢme zayıflar. 

 Uç kurumaları ve normalden büyük yaprak oluĢumu görülebilir. 

 

Resim 2.16: Bakır eksikliği 

 Çinko: 
 

Çinko bitkilerde klorofil oluĢumu ve geliĢmeyi teĢvik eden hormonların faaliyetleri 

için gereklidir. Ayrıca bitkiler tarafından suyun alınması ve kullanılmasında da rol oynar.  
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Çinko eksikliğinde:  
 

 Yapraklarda renk değiĢimleri görülür. Orta damar yeĢil kaldığı halde 

damarlar arası beyaz renk alır.  

 Bitkilerde boğumlar arası mesafe kısalır. 

 YaĢlı yapraklarda sararmalar görülür. 

 Yapraklarda sarı küçük lekeler meydana gelir.  

 Bitki büyümesinde gecikmeler görülür. 

 Yapraklarda rozetleĢme ve saplarda lekeler meydana gelir. 

 Ürünlerin kalitesinde düĢüĢler görülür. 

 

Resim 2.17: Çinko eksikliği 

 Bor: 
 

Bor, çiçek ve meyve tutumu ile oluĢumuna katkıda bulunur, polenlerin varlığını 

sürdürmelerini sağlar. Ayrıca hücre zarının dayanıklılığını artırarak bitkilerin daha dirençli 

olmasını sağlar. Eksikliğinde:  
 

 Bitkilerde tohum verimi düĢer.  

 Yapraklarda aĢırı derecede koyu yeĢil renk oluĢur. 

 Bitkilerde büyüme çok yavaĢlar.  

 Çok aĢırı noksanlıklarda vejetatif büyüme noktaları ölür ve büyüme 

tamamen durur. 

 Çiçek ve meyve oluĢumu engellenir.  

 Yapraklarda kalınlaĢma görülür. Ayrıca yapraklar ve dallar kolay kırılan, 

gevrek bir hal alırlar.  

 Çiçekler soğuktan zarar görmüĢ gibi aniden solar ve siyah bir renk alırlar. 

Fakat dökülmeyip bir süre dalda asılı kalırlar. Bu durum don zararı ile 

karıĢtırılabilir. Aradaki farkın ise dondan etkilenmiĢ çiçekler hemen 

dökülmesidir.  

 ġiddetli noksanlık halinde yaprak çıkıĢında gecikmeler görülür.  
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Resim 2.18: Bor eksikliği 

 Manganez: 
 

Manganez demir ile birlikte klorofil oluĢumuna yardım eder. Bu nedenle fotosentez 

için gereklidir. Bitkilerde çeĢitli enzimlerin iĢleyiĢinde etkilidir ve aynı zamanda protein ve 

karbonhidrat oluĢumunda rol oynar. Manganez eksikliğinde bitkilerde:  
 

 Bitkilerin bodurlaĢmasına neden olur.  

 Tohum oluĢumu engellenir. 

 Bitkilerin su alımını engeller. Bu nedenle ileri aĢamalarda yapraklar orta 

kısımlarından kırılarak üst bölümleri aĢağı sarkar.  

 Genç yaprakların damar aralarında hafif renk açılması oluĢur. Bu renk 

açılması oldukça hafif olup ancak yaprak ıĢığa tutulduğunda görülebilir. 

ġiddetli noksanlıklarda renk açılması artar ve yaprak ağ görüntüsünü alır. 

Daha sonraki aĢamalarda ise tüm yaprak yüzeyini beyazımsı sarı renkli 

noktalar kaplar, renk kahverengiye döner ve yapraklarda ölüm görülür. 
 

 

Resim 2.19: Manganez eksikliği 

 Molibden: 
 

Molibden azotun bitkiler tarafından alımı ve kullanımında etkilidir. Demir ve fosforun 

kullanılmasında da etkin rol oynamaktadır. 
 



 

 30 

Molibden eksikliğinde: 
 

 Yaprak damarları arasında sarı renkli benekler meydana gelir. 

 Bitkiler toprak kaynaklı hastalıklara hassas hale gelir. 

 Çiçeklerde solmalar görülür.  

 Bitkide geliĢme geriliği ve boyda kısalma görülür. 

 Bitkilerde C vitamini oluĢumu engellenir.  

 Klorofil oluĢumunda azalma görüldüğünden geliĢme çok zayıflar. 

 

Resim 2.20: Molibden eksikliği 

 Klor: 
 

Klor osmoz olayında görev alır. Ayrıca bitkilerin mineral maddelerini alması için 

gerekli olan iyon dengesini sağlamada ve fotosentezde görev alır.  
 

Klor eksikliğinde:  
 

 Bitkilerde solgunluk görülür. 

 Köklerde sakallanmaya neden olur. 

 Yapraklarda sararma ve bronzlaĢmalara neden olur. 
 

 

Resim 2.21: Bitkide normal klor oranı ve klor eksikliği 
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 Nikel: 
 

Ürenin kullanılabilir azot formuna dönüĢümünde ve demirin bitkiler tarafından 

alınmasında etkilidir.  
 

Nikel eksikliğinde: 
 

 Tohum çimlenmesi engellenir. 

 Yaprak kenarlarında renk değiĢimi ve solmalara neden olur. 

 

Resim 2.22: Nikel eksikliği 

 Silisyum: 
 

Hücre duvarının oluĢumunda etkilidir. Eksikliğinde:  
 

 Bitkilerde solgunluk görülür.  

 Meyve tutumu zayıflar.  

 Çiçek oluĢumunda azalmalar meydana gelir.  

 Bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığı azalır. 
 

 

Resim 2.23: Silisyum eksikliği 

 Kobalt: 
 

Bitkilerde azot oluĢumu sağlayan bakteriler için gerekli bir elementtir.  
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Kobalt eksikliğinde: 
 

 Bitkilerde azot eksikliğinde görülen belirtilere neden olur. 
 

2.3. Yaprak Gübrelerinin Bitkilere Olan Etkileri 
 

Bitkilerin yapraklarına püskürtülerek verilen ve içinde bir veya daha fazla bitki besin 

elementi bulunan çözeltilere yaprak gübresi adı verilir. Ülkemizde son yıllarda yaprak 

gübreleri tarımda yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bitki geliĢiminde azot, fosfor, 

potasyum gibi makro besin elementleri kadar demir, bakır, çinko, bor gibi mikro besin 

elementleri de gereklidir. Fakat bitkilerin mikro elementlere ihtiyacı, makro elementlere 

oranla daha azdır. Örneğin taban suyu yüksek ve serin iklime sahip bölgelerdeki tarlalarda 

azot, fosfor, çinko gibi besin elementlerinin noksanlığı görülebilir. Söz konusu bu besin 

elementlerinin eksikliği nedeniyle buğdaylarda geliĢme geriliği, yaprak renginde morarma, 

kahverengileĢme ve sararmalar görülebilir. 

 

Resim 2.24: Besin elementi eksikliği olmayan bahçe 

Bitki geliĢimi için büyük önem taĢıyan makro elementler yalnız baĢına toprağa 

uygulanırsa ilerleyen dönemlerde mikro besin elementi eksiklikleri görülür. Mikro element 

eksikliği birçok durumda tahmin edildiğinden daha fazladır ve büyük sorunlara neden olur. 

Bu eksikliğin görüldükten sonra giderilmesi çok zordur. Bunun sonucunda ürünün verim ve 

kalitesi düĢer.  
 

Yaprak gübrelerinin bitkilere olan belli baĢlı etkileri Ģunlardır: 
 

 Yapraktan yapılacak gübreleme, toprak gübrelemesine takviye oluĢturur.  

 Yaprak gübrelemesi toprağa uygulanan gübrelerin alımını artırır. 

 Yaprak gübresi uygulamalarıyla bitkilerin Ģeker üretiminde bir artıĢ görülür.  

Böylece kök bölgesindeki yararlı mikroorganizma sayısında bir artıĢ meydana 

gelir.  

 Topraktaki bazı elementlerin diğer elementler tarafından alımı engellenir. 

Örneğin yüksek orandaki fosfor, demir ve çinkonun alımını engeller. Yaprak 

gübrelemesi ile bu sorun ortadan kalkmıĢ olur. 

 Yüksek pH oranına sahip topraklardaki demir, mangan, çinko, bakır, bor gibi 

elementlerin bitkiler tarafından alımı engellenir. Yaprak gübrelemesi ile bu 

elementlerin alınması daha kolay olur. 
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 Bazı yaprak gübreleri inorganik yapılı gübrelerden çok daha etkilidir. 
 

2.4. Yaprak Gübrelerinin ÇeĢitleri 
 

Yaprak gübrelemede kullanılan makro ve mikro besin elementi içeren baĢlıca gübreler 

Ģunlardır: 
 

 Azot içerikli yaprak gübreleri: 
 

Yapraktan azotlu gübre uygulanmasında, bitkilere amin azotu Ģeklinde vermek 

gereklidir. Azotlu gübreler içerisindeki üre, azot amin azotu Ģeklindedir. Fakat ürenin 

yapraklara yüksek dozlarda uygulanması bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle % 

0.5–1 oranında üre içeren yaprak gübrelerinin verilmesi gereklidir. 
 

 Fosfor içerikli yaprak gübreleri: 
 

Yapraktan fosfor içerikli gübre uygulamalarında fosfat ve fosfit Ģeklinde gübrelerin 

verilmesi gereklidir. Bu gübreler içerisinde fosfat içerikli triple süper fosfat gübresinin bitki 

tarafından alınımı daha zordur. Bu nedenle yapraktan fosfit içerikli „potasyum dihidrojen 

fosfit‟ uygulanmalıdır.  
 

 Potasyum içerikli yaprak gübreleri: 
 

Yapraktan potasyumlu gübre uygulamasında en iyi sonuçlar potasyum sülfat 

gübresinden alınmaktadır. Potasyum sülfat uygulamasıyla bitkinin potasyum ihtiyacının 

yanında, içerdiği kükürt nedeniyle kükürt ihtiyacı da karĢılanmıĢ olur. Fakat ülkemizde 

fosfor ve potasyum içerikli yaprak gübreleri genellikle toprak uygulaması Ģeklinde 

yapılmaktadır.  
 

 Kalsiyum içerikli yaprak gübreleri: 
 

Yapraktan kalsiyum içerikli gübre uygulamasında kalsiyum oksit içeren yaprak 

gübreleri uygulanmalıdır. Bunun için en uygun yaprak gübresi özelliği taĢıyan kalsiyum 

nitrat gübresidir. Kalsiyum hareketsiz bir gübre olduğundan eksikliği görüldüğünde yaz 

döneminde 15–20 gün aralıklarla uygulanmalıdır. 
 

 Demir içerikli yaprak gübreleri: 
 

Yapraktan demir içerikli gübre uygulanmasında demir oksit ve demir sülfat 

uygulaması yapılabilir. Demir eksikliği, bitkinin toprakta demir bileĢiklerini alamaması 

sonucu meydana gelir. Bitkilerin topraktaki demirden faydalanmaları için demirin kompleks 

bileĢikler halinde bulunması gerekir. Yaprak gübresi olarak % 0.05 veya % 1 

konsantrasyonunda demir sülfat gübresinin yapraklara püskürtülmesi Ģeklinde gübreleme 

yapılabilir. 
 

 Manganez içerikli yaprak gübreleri: 
 

Yapraktan manganez içerikli gübre uygulamasında mangan sülfat ve mangan oksitli 

gübreler kullanılabilir. Bu gübreler toprağa veya bitki yapraklarına uygulanabilir. % 1 
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oranında mangan sülfat gübresi yapraklara püskürtme Ģeklinde verilebilir. Mangan sülfatın 

içerisinde bulunan kükürt sayesinde, bitkinin kükürt ihtiyacı da karĢılanmıĢ olur.  
 

 Bakır içerikli yaprak gübreleri: 
 

Yapraktan bakır içerikli gübre kullanımında bakır sülfat, bakır oksit ve bakır klorürlü 

gübreler kullanılabilir. Bu gübreler çözelti Ģeklinde bitki yapraklarına uygulanır. Bakırlı 

gübreler doğrudan toprağa uygulanabilir. Bakırlı gübrelerin uygulanmasında oranlamayı iyi 

yapmak gerekir, aksi takdirde yapraklarda yanıklıklara neden olabilir.   
 

 Çinko içerikli yaprak gübreleri: 
 

Yapraktan çinko içerikli gübre kullanımında çinko sülfat, çinko oksit ve çinko 

karbonat gübreleri kullanılabilir. Bu gübrelerin içerisinde en çok tercih edileni çinko 

sülfattır. Ġz elementleri içerisinde eksikliği en çok görülen mikro element çinkodur. 

Hazırlanan çinko içerikli gübreler, meyve tutumundan sonra eksiklik oranına göre yaklaĢık 

20 günde bir püskürtme Ģeklinde yapraklara uygulanabilir. 
 

 Bor içerikli yaprak gübreleri: 
 

Yapraktan bor içerikli gübre uygulamasında boraks, borik asit ve boratlı gübreler 

kullanılır. Bunların içerisinde en çok kullanılan boraks gübresidir. Bor içerikli gübreler katı 

kullanıldığı gibi suda çözünerek de kullanılır. Sıvı gübreler yapraklara püskürtülerek 

kullanılır.  
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 Molibden içerikli yaprak gübreleri: 
 

Yapraktan molibden içerikli gübre uygulamasında sodyum molibdat ve amonyum 

molibdat gübreleri kullanılır. Ülkemiz toprakları genellikle molibden açısından zengin 

durumdadır. Fakat asitli topraklarda molibdenin çözünürlüğü düĢük olduğundan bu 

topraklarda yetiĢen bitkilerde eksiklik görülebilir. Bu amaçla molibden içerikli yaprak 

gübrelerinin püskürtülerek uygulanması gereklidir. 
 

2.5. Yaprak Gübrelerinin Atılma Zamanı 
 

Bitkilerin geliĢimi için hayati önem taĢıyan besin elementleri çeĢitli sebeplerden 

toprak parçacıklarına bağlanarak bitki kökleri tarafından alınamayacak seviyeye gelebilirler. 

Bu sorunu gidermek amacıyla yapraktan gübreleme yapılması gerekir. Böylece bitkinin 

ihtiyacı olan besin elementlerinin hızlı bir Ģekilde bitki tarafından alınması sağlanır. Yaprak 

gübreleri bitkilerin toplam gübreleme ihtiyacını tamamen karĢılamak amacıyla değil, 

gübreleme programlarına destek olacak Ģekilde uygulanmalıdır. 
 

Yaprak gübrelemesinde, bitkinin besin elementi ihtiyacı, fide dönemi, meyve tutumu, 

meyve geliĢim dönemi gibi bitkinin farklı geliĢim dönemlerinde uygulanmaktadır. Ayrıca 

topraktaki bitkiye yarayıĢlı haldeki besin elementlerinin durumu, bitki kök sistemindeki 

problemler, bitki bakım iĢlemleri, iklim koĢulları gibi durumlar da belirleyici olmaktadır. 

 

Resim 2.25: Meyve dönemi 

Bitkilere yaprak gübresinin atılma zamanının belirlenmesinde toprak ve yaprak 

analizleri yapılmalıdır. Bu analizlerden çıkan sonuca göre yapraktan gübreleme yapılmalıdır.  
 

Yaprak gübrelerinin atılma zamanına karar vermek amacıyla bilinmesi gereken önemli 

hususlar Ģunlardır: 
 

 Toprağa yapılan gübre uygulamalarından sonra bitkilerde hala besin elementi 

eksikliği görülüyorsa, 

 Topraktan gübre uygulamasına engel olan, sulama imkânının olmaması veya 

yeteri kadar yağıĢın meydana gelmemesi durumunda, 

 Bitkiye verilecek gübre miktarının az olması nedeni ile toprağa uygulanma 

imkânının olmaması durumunda, 
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 Gübre toprağa uygulandığında bitkiye uygulanacak besin elementinin 

alınmasını engelleyen faktörlerin bulunması durumunda, 

 Gübrenin etkisini kısa sürede görmek ve element noksanlıklarının düzeltilmesi 

amacı ile yaprak gübrelemesi yapılmalıdır. 
 

2.6. Yaprak Gübrelerinin Atılma ġekli 
 

Yaprak gübrelemesinin temel amacı; bitkilerde eksikliği görülen besin elementlerinin 

uygun zamanda tekniğine uygun Ģekilde bitkilere yapraklardan püskürterek vermektir. 

Gübrelemede kullanılacak bu maddeler katı ve sıvı formlarda üretilmektedir. Sıvı formda 

olan yaprak gübreleri, çoğunlukla katı formda olan mineral gübrelerin su, asit ve özel 

çözücülerle eritilerek yoğunlaĢtırılmıĢ eriyik halinde hazırlanmasından meydana gelmiĢtir. 

Sıvı formlu yaprak gübrelerinin içerdiği etkili madde miktarları toplamı katı formda olanlara 

oranla 2–3 kat daha azdır. 

 

Resim 2.26: Yaprak gübrelemesinde kullanılan bir alet 

Yapraklara püskürtme Ģeklinde yapılan gübreleme, bitkiler tarafından besin 

maddelerinin alımının sınırlandığı durumlarda daha faydalı olmaktadır. Özellikle demir, 

manganez, çinko ve bakır gibi ağır metal içeren besin elementleri için uygulanmaktadır. Bu 

maddeler genellikle toprakta çeĢitli nedenlerle tutulmakta ve bitki tarafından alınması zor 

olmaktadır. Böyle durumlarda besin maddelerinin püskürtülerek uygulanması büyük yarar 

sağlamakladır. Yapraktan gübreleme makro bitki besin elementleri olan azot, fosfor ve 

potasyum içeren gübrelerde pek tercih edilen bir yöntem değildir. 
 

Yaprak gübreleri hazırlanırken, gübrenin hangi amaçla ve hangi besin elementinin ne 

kadar konsantrasyonlarda (yoğunluk) verileceğini belirlememiz gerekir. Bazı yaprak 

gübreleri zirai ilaçlarla karıĢtırılarak verilebilir. Fakat burada kalsiyum ve sülfür içerikli 

yaprak gübrelerinin alkali ilaçlarla karıĢtırılmamasına dikkat etmek gerekir.  
 

Alacağımız yaprak gübreleriyle ilgili dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. 

Bunlar: 
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 Kullanacağımız yaprak gübresi katı formlu ise suda erime oranı yüksek 

olmalıdır. 

 Katı formdaki gübreler suda eridikten sonra tortu bırakmamalı ve hazırlanan 

çözelti berrak olmalıdır. 

 Kullanacağımız yaprak gübresi organik formda (Ģelatlı) ise bu durum ambalajda 

belirtilmelidir. 

 Sıvı formlu yaprak gübrelerinin ambalajlarının dip kısımları oluĢan çökeltiler 

nedeniyle sertleĢmemelidir. 

 Sıvı yaprak gübrelerinin ambalajları içe doğru çökme yapmamıĢ olmalıdır. 

 Katı ve sıvı formdaki gübreler TSE ve EC normlarına uygun ve tescilli 

olmalıdır. 
 

Yaprak gübreleri verilirken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde 

gübrelemeden istediğimiz sonucu alamayız. Aksine bitkilerde istenmeyen bazı 

olumsuzluklarla karĢılaĢabiliriz.  
 

Yapraktan gübreleme yaparken:  
 

 Yaprak gübrelemesine baĢlamadan önce kutuların üzerindeki gübrenin 

kullanımıyla ilgili bilgiler iyi okunmalıdır. 

 Yaprak gübrelerinin oranları iyi ayarlanmalıdır. AĢırı dozda hazırlandığında 

yapraklarda yanmalara neden olur. DüĢük dozlarda ise bitki istenen faydayı 

göremez. 

 Yaprak gübreleri uygulamaları bitkilerin geliĢme dönemlerinde 15–20 gün 

aralıklarla birkaç defa yapılmalıdır. 

 Yaprak gübreleri bitkilere çiçeklerin tamamının açtığı dönemde ve meyve 

oluĢumunun baĢlangıcında uygulanmamalıdır. 

 Yapraktan gübreleme yaparken yaprağın her iki yüzeyinin tamamen ıslanmasına 

dikkat edilmelidir. 
 

 

Resim 2.27: Yaprak yüzeyi 

 Yaprak gübrelemesi sabah erken saatlerde veya akĢam üzeri hava biraz 

serinleyince yapılmalıdır. Ayrıca rüzgârlı ve bulutlu havalarda gübreleme 

yapılmamalıdır. 

 Yaprak gübrelemesinde kullanılacak aletler çözeltiyi çok küçük su damlacıkları 

halinde püskürtecek özellikte olmalıdır. 
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 Yaprak gübrelemesi yapılırken bitkilerde su stresi olarak adlandırılan yani 

bitkinin çok ıslak veya kuru olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 2.28: AĢırı ıslak yaprak 

 Yaprak gübrelemesi ilaçlamayla birlikte yapılacaksa ilaç ve gübre arasında 

olumsuz bir etkileĢim olup olmadığını anlamak için bir ön karıĢım yapılmalıdır. 

 Yaprak gübrelerinde besin maddelerinin alınma kolaylığını sağlamak için yayıcı 

yapıĢtırıcı ve yüzey gerilimini azaltıcı maddeler kullanarak gübrenin etkinliği 

artırılmalıdır. 

 Kalsiyum içerikli yaprak gübreleri sülfat ve fosfor içerikli gübrelerle birlikte 

kullanılmamalıdır. 
 

Yaprak gübreleri geniĢ yapraklı bitkilerde, emilim yüzeyi daha fazla olduğundan daha 

yaralı olmaktadır. Unutulmamalıdır ki püskürtülerek uygulanan yaprak gübreleri topraktan 

gübrelemeye destek olarak yapılmaktadır. Bitkilerin özellikle makro besin maddeleri 

ihtiyaçlarının tümünü karĢılamak amacıyla yalnızca bu gübrelerin kullanılması hiçbir zaman 

düĢünülmemelidir. Ancak bitki besin maddelerine iliĢkin noksanlık belirtileri görüldüğü 

zaman püskürtülerek uygulanan yaprak gübreleri olumsuzlukları önemli düzeyde giderir. 

Püskürtülerek uygulanan bitki besin maddelerinin etkileri toprağa uygulanan bitki besin 

maddelerine oranla çok daha hızlıdır. Yaprak gübreleri bitkilerde vejetatif geliĢme ile meyve 

oluĢturma sırasındaki dengenin sağlanmasına önemli ölçüde yardımcı olur. Ayrıca yaprak 

gübrelemesi ile iĢçilik ve zaman tasarruf edilebilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun olarak yaprak numunesi alarak yaprak gübrelemesi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz için bitki örneği alınız. 

 Örnek alacağınız bitki bölümünü 

belirleyiniz. 

 Alacağınız numunenin tüm alanı temsil 

etmesine dikkat ediniz. 

 Numune alacağınız zaman dilimine ve 

hava Ģartlarına dikkat ediniz. 

 Bitkinin genç kısımlarından numune 

almaya dikkat ediniz. 

 KarĢılaĢtırma yapacaksanız sağlam ve 

eksiklik görülen bitkilerden numune 

alınız. 

 Numune alırken bitkinin zarar 

görmemesine dikkat ediniz.  

 Etiketleyiniz. 

 Numuneyi polietilen torbalara dikkatli 

Ģekilde kuyunuz. 

 Torbaların iç ve dıĢ kısımlarına etiket 

yapıĢtırınız. 

 Etiketlerin üzerine numune ile ilgili 

bilgileri yazınız. 

 Numuneyi en kısa sürede laboratuara 

gönderiniz. 

 Laboratuara gönderiniz. 

 Numuneleri hemen laboratuara 

göndermeyecekseniz uygun bir ortamda 

muhafaza ediniz. 

 Numunelere zarar gelmeyecek Ģekilde en 

kısa sürede laboratuara gönderiniz. 

 Laboratuar sonuçlarını değerlendiriniz. 

 Makro besin elementlerinin sonuçlarını 

değerlendiriniz. 

 Mikro besin elementlerinin sonuçlarını 

değerlendiriniz. 

 Bitkilerin ihtiyacı olan besin 

elementlerini belirleyiniz. 

 Elde ettiğiniz sonuçlara göre uygun 

gübreyi kullanınız. 

 Gübreleme zamanını tespit ediniz. 

 Analiz sonuçlarını değerlendiriniz. 

 Bitkinin ihtiyacını belirleyiniz. 

 Ġklim ve toprak Ģartlarını öğreniniz. 

 Bitkinin geliĢme dönemine göre 

gübreleme zamanını tespit ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Gübre çeĢidini tespit ediniz. 

 Analiz sonuçlarına göre eksikliği görülen 

elementleri tespit ediniz. 

 Bitkinin makro veya mikro (iz) 

elementlere ihtiyacı olup olmadığını 

belirleyiniz. 

 Eksikliği görülen besin elementini içeren 

gübreyi satın alınız. 

 Gübre dozunu tespit ediniz. 

 Gübre kutularının üzerindeki bilgileri 

dikkatlice okuyunuz. 

 Kullanacağınız gübrenin sıvı veya katı 

formda olup olmadığına dikkat ediniz.  

 Uygulama yapacağınız bitkiye göre 

gübre dozunu ayarlayınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Uygun bir gübreleme aleti temin ediniz. 

 Gübre dozunu dikkatli bir Ģekilde 

hazırlayınız. 

 Gübreyi aletin içerisine tekniğine uygun 

Ģekilde koyunuz. 

 Hava Ģartlarına dikkat ederek uygun 

saatlerde gübreleme yapınız. 

 Çevre ve insan sağlığı için gerekli tüm 

tedbirleri alınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bitki analizlerinin önemini kavradınız mı?   

2. Bitki analiz yöntemlerini öğrendiniz mi?   

3. Bitki örneklerinin nasıl alınacağını öğrendiniz mi?   

4. Analiz amacıyla örnek alınacak alandaki toprak ve bitki ile ilgili 

özellikleri öğrendiniz mi?  

  

5. Bitki örneklerinin nasıl etiketleneceğini öğrendiniz mi?   

6. Bitkilere analiz öncesi uygulanacak iĢlemleri öğrendiniz mi?   

7. Bitkilerdeki iz element noksanlıklarını öğrendiniz mi?   

8. Yaprak gübrelerinin çeĢitlerini öğrendiniz mi?   

9. Yaprak gübrelerinin atılma zamanını öğrendiniz mi?   

10. Yaprak gübrelerinin atılma Ģeklini öğrendiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Analiz yapmak amacıyla bitkilerden örnek alınmasının en önemli amacı, bitki 

bünyesinde bulunan bitki-besin elementlerinin ……..…… belirlemek ve bilgi sahibi 

olmaktır. 

2. Doku testi yöntemi; bitki özsuyunda bulunan ………….. besin elementlerinin 

saptanması amacıyla yapılır 

3. Bitki analizleri yapılırken genel olarak bitkide geliĢmesini tamamlamıĢ en genç 

………………… örnek alınması tavsiye edilmektedir. 

4. Püskürtülerek uygulanan yaprak gübreleri ……………. gübrelemeye destek 

olarak yapılmaktadır. 

5. Yapılacak analizde bitkideki ………... elementler incelenecekse örneklerin 

yıkanmasına gerek yoktur. 

6. Makro besin elementlerine göre bitkilerin daha az ihtiyaç duyduğu besin maddelerine 

.. …….. elementler denir. 

7. Bitkilerin yapraklarına püskürtülerek verilen ve içinde bir veya daha fazla bitki besin 

elementi bulunan çözeltilere …….. ……. adı verilir. 

8. Yapraktan demir içerikli gübre uygulanmasında ….. ….. ve demir sülfat uygulaması 

yapılabilir. 

9. Sıvı formlu yaprak gübrelerinin içerdiği etkili madde miktarları toplamı katı formda 

olanlara oranla ………… … daha azdır. 

10. Yaprak gübreleri uygulamaları bitkilerin geliĢme dönemlerinde ……….. aralıklarla 

birkaç defa yapılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak bitki geliĢim 

düzenleyici ve hormonları kullanabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 BGD‟lerin kullanımının gerekli olup olmadığını araĢtırınız. 

 AĢırı kullanımda BGD‟lerin insan ve çevre sağlığına olan zararını araĢtırınız. 

 BGD kullanan çiftçilerle görüĢünüz. 

 BGD‟lerin hangi amaçla ve hangi zamanlarda kullanıldığını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

3. BĠTKĠ GELĠġĠM DÜZENLEYĠCĠLER 

(BGD) VE BĠTKĠSEL HORMONLAR 
 

3.1. Bitki GeliĢim Düzenleyiciler 
 

Bitki bünyesinde, bitkinin büyüme ve geliĢmesinde etkin rol alan ve hormon olarak 

adlandırılan bazı doğal kimyasallar bulunmaktadır. Bunlar, oksin, sitokinin, gibberellin, 

etilen ve dormin (absisik asit) adlarıyla beĢ ana gruba ayrılmıĢtır. Bitki bünyesinde meydana 

gelen fizyolojik olayların büyük çoğunluğu bu hormonların kontrolü altındadır.  

 

Resim 3.1: BGD uygulanabilecek bitkiler 

Bitki bünyesinde bulunan bu doğal bileĢiklerin yanında, bu bileĢiklerin kimyasal 

yapılarına az veya çok benzeyen sentetik bileĢikler üretilmiĢ ve bunların hormon etkilerinin 

olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmalar sonucunda bunların birçoğunun bitkide doğal 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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olarak bulunanlardan çok daha aktif oldukları, yani çok daha az kullanıldıklarında benzer 

etkiler oluĢturdukları belirlenmiĢtir. Bitki bünyesinde bulunmayan bu tip bileĢiklerin doğal 

hormonlarla karıĢtırılmamaları gerekir. Bitki bünyesinde bulunmadığı halde çok düĢük 

miktarlarda hormon etkisini gösteren bu maddelere sentetik hormon adı verilmektedir. 

Doğal hormonlarla sentetik hormonlar arasında oluĢacak bir kavram kargaĢasını önlemek 

amacıyla bitkide hormon etkili tüm maddelere bitki geliĢim düzenleyicisi adı verilmiĢtir. 
 

Bitki geliĢiminde hormon kullanımı baĢlangıçta tohumların çimlendirilmesinde, fidan 

ve çeliklerin köklendirilmesinde kullanılmıĢtır. Bu maddelerin etkinliklerinin daha detaylı 

araĢtırılıp geliĢtirilmesiyle ekimden hasada kadar geçen dönemde verim artıĢı, ürün 

kalitesinin yükseltilmesi ve bitkilerin hastalık ve zararlılara karĢı dayanıklılığının arttırılması 

gibi amaçlarla dünyada ve ülkemizde daha yaygın kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Fakat bitki 

geliĢim düzenleyicilerin insan ve çevre sağlığına olan etkileri de yeni tartıĢmalara neden 

olmuĢtur. Bu nedenle bu maddelerin kullanımında tavsiye edilen dozlarda uygulama 

yapılmalıdır.  
 

3.1.1. Bitki GeliĢim Düzenleyicilerin Bitkilerdeki Etkileri 
 

Bitki geliĢim düzenleyicilerin, bitkilerdeki etkileri birbirinden çok farklı olabilir.  Bu 

maddelerin bir kısmı, bitkilerde geliĢmeyi teĢvik edici etki gösterirken, bir kısmı da 

bitkilerde büyümeyi yavaĢlatıcı, hatta durdurucu etkide bulunur. Bitki geliĢim düzenleyiciler, 

bitki geliĢiminin farklı dönemlerinde ve değiĢik bitki organlarına değiĢik oranlarda 

uygulandıklarında farklı etkiler gösterdiğinden geliĢmeyi teĢvik edici veya engelleyici 

maddeleri birbirinden kesin sınırlarla ayırmak pek mümkün değildir. Genel olarak bitki 

geliĢim düzenleyicilerin bitkilerdeki etkileri Ģunlardır:  
 

 Bitki büyümesine olan etkisi: 
 

Bir maddenin büyütücü etkisi olup olmadığı, kullanım oranı ile anlaĢılır. Bitki geliĢim 

düzenleyiciler, bir oranda büyümeyi teĢvik edici özellik gösterirken baĢka bir oranda 

engelleyici etkide bulunabilirler. 

 

Resim 3.2: BGD’nin büyümeye etkisi 
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 Bitki yapısına olan etkisi: 
 

Bitkinin değiĢik organları bitki geliĢim düzenleyicilere farklı tepkiler verebilir. Örnek 

olarak bir bitki geliĢim düzenleyicisi sürgün büyümesini artırırken, kök büyümesini 

engelleyebilir.  
 

 Bitkinin geliĢme dönemlerine olan etkisi: 
 

Bitkinin değiĢik geliĢme dönemlerinde bitki geliĢim düzenleyicilerin etkileri farklı 

olur. Örnek olarak bir bitki geliĢim düzenleyicisi vejetatif büyüme devresinde teĢvik edici 

özellik gösterirken, çiçek oluĢumu devresinde engelleyici etki yapabilir.  

 

Resim 3.3: Farklı dönemlerde BGD uygulaması 

 Bitki türlerine olan etkisi: 
 

Farklı bitki türlerinin aynı bitki geliĢim düzenleyicisinden etkilenmeleri değiĢik 

olabilir. Örnek olarak uzun gün bitkilerinde çiçek teĢekkülü çoğalırken, kısa gün bitkilerinde 

çiçek teĢekkülü azalabilir.  
 

Bitki geliĢim düzenleyicilerin bitkiler üzerindeki kullanım alanları ise Ģu Ģekillerdedir: 
 

 Bitkilerde çelikle üretimin sağlanması,  

 Tohumda çimlenme gücünün arttırılması, 

 Çiçeklenmenin teĢvik edilmesi veya geciktirilmesi, 

 

Resim 3.4: BGD’nin çiçeklenmeye etkisi 

 Bitkilerde soğuk ve donlara dayanıklılığın arttırılması,  

 Meyvede tohum miktarının arttırılması,  

 Meyve iriliğinin arttırılması,  
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 Meyvelerde periyodisitenin (her yıl meyve oluĢturmama) azaltılması,  

 Meyve olgunluğunun erkene alınması veya geciktirilmesi,  

 Meyve kalitesinin iyileĢtirilmesi,  

 Bitkilerde hasadın kolaylaĢtırılması,  

 Meyve muhafaza süresinin uzatılması,  

 Meyve renginin iyileĢtirilmesi,  

 Meyve ve yaprak dökümlerinin kontrolü,  

 Doku kültürü çalıĢmaları,  

 Bitkilerde ıslah çalıĢmaları,  

 Bitkilerin hastalık ve zararlılara karĢı dayanıklılığının arttırılması,  

 Yabancı ot kontrolünün sağlanmasıdır. 
 

3.1.2. Bitki GeliĢim Düzenleyicileri ÇeĢitleri 
 

Bitki geliĢim düzenleyicileri bitki geliĢimini teĢvik edenler, bitki geliĢimini 

geciktirenler ve diğer bitki geliĢim düzenleyicileri olmak üzere üç grupta incelenebilir. 
 

3.1.2.1. Bitki GeliĢimini TeĢvik Edenler 
 

Bu grupta yer alan bitki geliĢim düzenleyicileri oldukça geniĢ bir alanda 

kullanılmaktadır. Bunlar, çeliklerde köklenmenin teĢvik edilmesi, meyve seyreltmesi, hasat 

öncesi meyve dökümlerinin önlenmesi, meyve tutumunun artırılması, meyvelerde tane 

iriliğinin artırılması, meyvelerde olgunlaĢmanın hızlandırılması veya geciktirilmesi ve 

meyve veya meyve salkımlarının uzatılması gibi etkilerdir. Bitki geliĢimini teĢvik eden 

kimyasalları dört baĢlık altında sınıflandırılmıĢtır. Bunlar: 
 

 Oksin Grubu: Oksin grubunda yer alan bitki geliĢim düzenleyicileri: 
 

 Genel Adı: BNDA: Bu kimyasal, domateste çiçek dökümünü önleyerek 

meyve bağlamasını artırmak ve erken olgunlaĢmayı teĢvik etmekte, çilek 

ve diğer üzümsü bitkilerde çiçek tutumunu artırmak amacıyla 

kullanılmaktadır. 
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Resim 3.5: BGD kullanılmıĢ çilek 

 Genel Adı: NAA: Bu kimyasal odunsu ve otsu bitkilerde çeliklerin 

köklenmesini hızlandırır. Elma, armut, ayva, narenciye ve zeytinde 

meyve seyreltmesi ve hasat öncesi meyve dökümlerini önler. Zeytin, 

kiraz, elma, armutlarda budanan yerlerden sürgün geliĢmesini önler. 

Pamuk, soya, üzüm, domates, narenciye, hıyar gibi bitkilerde erken çiçek 

ve meyve dökülmelerini önler.  Kirazda meyve çatlamasını önlemek 

amacıyla kullanılır. 

 

Resim 3.6: BGD kullanılmıĢ hıyar  

 Genel Adı: IBA: Bu kimyasal bitki çeliklerinin köklendirilmesi amacıyla 

kullanılır. Piyasada ıslanabilir toz (WP) Ģeklinde satılmaktadır.  

 

Resim 3.7: BGD ile köklendirilmiĢ çelik 
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 Genel Adı: NAD: Bu kimyasal elma, armutta meyve seyretmesi ile yeni 

ĢaĢırtılmıĢ fidelerde ve çeliklerde kök geliĢmesini teĢvik etmek amacıyla 

kullanılır. Piyasada genellikle % 8.4 ıslanabilir toz (WP) Ģeklinde 

satılmaktadır. 
 

 Genel Adı: 4-CPA: Bu kimyasal domateslerde çiçeklerin meyveye 

dönüĢmesini teĢvik etmek amacıyla kullanılmaktadır.  

 

Resim 3.8: BGD kullanılmıĢ domates 

 Giberallin Grubu: Giberallin grubunda yer alan bitki geliĢim düzenleyicileri: 
 

 Genel Adı: Giberallic Acid: Bu kimyasal birçok bitki türünde çeĢitli 

amaçlarla kullanılmaktadır. Salkım geliĢmesini ve tane iriliğini artırma, 

meyve olgunluğunu geciktirme, çiçeklenmeyi ve çimlenmeyi teĢvik etme 

amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca çiçek verimini ve kalitesini artırma, 

geliĢmeyi teĢvik etme, daha iyi renk ve iri tane elde etme, hasat süresini 

uzatma, hızlı çimlenmeyi teĢvik etme, verimi yükseltme, iç kararmasını 

önleme, verimi ve meyve tutumunu artırma üzerine de olumlu etkileri 

vardır. 
 

 

Resim 3.9: BGD kullanılmıĢ limon 

 



 

 49 

Üzümlerde, limonda, marulda, patateste, bazı süs bitkilerinde, kerevizde, kirazda, 

enginarda, fasulye, bezelye, pamuk, çeltik, soya ve buğdayda, Ģerbetçi otunda, Ġtalyan erik 

çeĢitlerinde, mandalinlerde ve ıspanakta kullanılmaktadır. 
 

 Genel Adı: Giberallic Acid-Benzylamin KarıĢımı: Bu kimyasal, elma 

çeĢitlerinde renk, irilik ve verimin artırılması amacıyla kullanılmaktadır. 

Starking elma çeĢidinde meyve Ģeklini düzeltmek, stayman elma 

çeĢidinde de çatlama sorununu önlemek için kullanılır.  Meyve çağına 

girmemiĢ elma, armut ve kiraz bahçelerinde meyve gözü oluĢumunu 

teĢvik ve vejetatif büyümeyi kontrol eder.  
 

 Genel Adı: Giberallic Acid-Azoluron KarıĢımı: Bu kimyasal, seralarda 

kıĢ döneminde domateslerde çiçeklenmeyi teĢvik amacı ile 

kullanılmaktadır. 
 

 Sitokinin Grubu: 
 

Sitokinin içerikli bitki geliĢim düzenleyicilerinin içeriğinde zeatin ve kinetin 

maddeleri bulunmaktadır. Toprak ve yaprak uygulamaları Ģeklinde bitkilere verilebilen bu 

kimyasallar bitkilerde kök yapısı ve generatif yapıyı geliĢtirici olarak kullanılmaktadır. 

Kullanıldığı bitkiler ise bazı sebze türleri, pamuk, mısır, soya, hububat bitkileri, yer fıstığı, 

sorgum ve çeĢitli meyve ağaçlarıdır. 

 

Resim 3.10: Pamukta BGD kullanımı 

 Etilen Grubu: 
 

Etilen grubu genellikle geliĢmeyi engelleyici olarak bilinmekle beraber bazıları 

meyvelerde olgunluğu teĢvik ettiğinden bitki geliĢimini teĢvik edenler sınıfında yer 

almaktadır. Özellikle muz, narenciye, kavun, armut, domates, ananas, hurma gibi meyvelerin 

sarartılıp olgunlaĢtırılmasında kullanılmaktadır. 
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Resim 3.11: OlgunlaĢtırmada BGD kullanımı 

Etilenin, Ethephon ve Ethephon-cyclanilid formları bulunmaktadır. Bu kimyasallardan 

özellikle ethephon geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. 
 

Etilenin bitkilere olan etkileri;  
 

 Domateste meyve kızarmasını ve elma ağaçlarında meyve rengini artırır.  

 Genç meyve ağaçlarında çiçek gözü oluĢumunu teĢvik eder.  

 Vejetatif geliĢmeyi kontrol eder.  

 Kirazlarda meyve olgunlaĢmasını hızlandırır.  

 Cevizlerde kabuk çatlamasının homojenliğini sağlar.  

 Pamukta hasat öncesinde üniform koza açımını sağlar.  

 Tütünde olgun yapraklarda sararmayı artırır.  

 Üzümde erken ve üniform bir renk oluĢumu sağlar.  

 Hububatta bitki boyunu kısaltarak yatmayı önler.  

 ÇeĢitli süs bitkilerinde ve süs ağaççıklarında lateral dallanmayı artırır ve 

vejetatif büyümeyi baskı altına alır.  

 

Resim 3.12: Üzümde BGD kullanımı 

3.1.2.2. Bitki GeliĢimini Geciktirenler 
 

Bitki geliĢimini geciktiren kimyasallar; süs bitkilerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  Çünkü süs bitkilerinin yetiĢtirilmesinde ve pazarlanmasında temel amaç 

pazarın en hareketli ve fiyatların en yüksek dönemine rastlayan zamanda ve periyotta 

üretimin sağlamasıdır. Bu nedenle bu tür bitki geliĢimi düzenleyicilerin süs bitkilerinde 

kullanımı önem kazanmıĢtır. Bunun dıĢında; tütün, kolza, çeltik ve buğdayda bazı özel 

amaçlara yönelik olarak kullanılmakta olan bu kimyasalların en yaygın kullanılanları 

Ģunlardır:  
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 Genel Adı: Daminozide: Bu kimyasal süs bitkilerinde kullanılmaktadır. 

Kullanıldığı bitkilerde boğumlar arası mesafeyi kısaltma, bitkinin kurak 

ve don Ģartlarına karĢı direncini arttırma ve daha kısa fakat kuvvetli 

gövde oluĢumuna etkide bulunur. En çok kullanıldığı bitkiler, krizantem, 

ortanca, Atatürk çiçeği, odunsu süs bitkileri ile park ve bahçelerde 

kullanılan çiçeklerdir. 

 

Resim 3.13: Atatürk çiçeği 

 Genel Adı: Chlormequat chloride: Dünyada en çok kullanılan bir bitki 

geliĢim düzenleyicilerden olan bu kimyasal süs bitkileri ve bazı kültür 

bitkilerinde kullanılmaktadır. Süs bitkilerinden Sardunya, Açelya, 

Atatürk çiçeği, Çin gülü, elma ve armutta çiçek gözü oluĢumunu 

hızlandırmak, Ģeker kamıĢında ise olgunlaĢmayı sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

Resim 3.14: Sardunya çiçeği  

 Genel Adı: Mepiquat Chloride: Bu kimyasal pamukta yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunun dıĢında soğan, sarımsak, patates ve bağ gibi 

kültür bitkilerinde verimi artırmak amacıyla kullanılmaktadır. 
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Resim 3.15: Açelya çiçeği 

3.1.2.3. Diğer Grup Bitki GeliĢim Düzenleyiciler 
 

Bu grupta yer alan bitki geliĢim düzenleyiciler Ģunlardır: 
 

 Genel Adı: Thidiazuron: Bu kimyasal pamuk yapraklarını dökmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçla pamuk kozaların % 70‟i 

açıldığında ve ortalama sıcaklığın 21°C‟ın üzerinde seyrettiği Ģartlarda 

kullanılır. 
 

 Genel Adı: Sodyum Türevleri: Bu kimyasal çiçeklerin meyve veya 

tohuma dönüĢmesi, meyve ve tohum kalitesinin iyileĢtirilmesi ile 

bitkilerde fizyolojik aktivitenin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Resim 3.16: BGD’nin meyve kalitesine etkisi 

3.1.3. Uygulama ġekilleri 
 

Bitki geliĢim düzenleyicilerin ülkemizde kullanımı bazı nedenlerden dolayı fazla 

yaygın değildir. Bu maddeler çoğunlukla örtü altı sebzeciliği yapılan alanlarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Örnek olarak seralarda domates ve patlıcanda partenokarpik meyve 

(döllenme olmadan meyve oluĢumu) tutumunu sağlamak amacıyla yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bitki geliĢim düzenleyicilerin önemli kullanım alanlarından biride 

çeliklerde köklenmeyi sağlamaktır. Bu durum özellikle fidan yetiĢtiriciliğinde çok önemlidir. 
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Resim 3.17: BGD’lerin en çok kullanıldığı sera alanı 

 

Bitki geliĢim düzenleyicileri genellikle yapraklara püskürtme ve daldırma yöntemleri 

ile bitkilere uygulanmaktadır. Bu maddeler uygulanırken kullanımıyla ilgili bilgiler iyi 

okunmalı, uygulama dozları çok iyi ayarlanmalıdır. 
 

Püskürtme Ģeklinde yapılan uygulamalarda kullanılacak bitki geliĢim düzenleyicisinin 

oranı çok iyi ayarlanmalıdır. Örnek olarak 4000 ppm.lik  bitki geliĢim düzenleyicisi 

kullanılacaksa 4 gr. madde tartılarak özelliğine göre su veya saf alkol içerisinde çözdürülerek 

kullanılır. Aksi takdirde hem çevreye hem de bitki sağlığına olumsuz etkileri bulunabilir. 

Püskürtme yönteminde standart bir uygulama dönemi ve standart bitki geliĢim düzenleyicisi 

kullanımı yoktur. Bitkilere çiçeklenme, meyve tutum dönemi, hasat öncesi gibi çok farklı 

dönemlerde uygulama yapılmaktadır. Bitki geliĢim düzenleyicileri ticari paketlerin üzerinde 

yazan kurallara uygun Ģekil ve oranlarda hazırlandıktan sonra yine uygun bir aletle uygulama 

amacına uygun Ģekilde püskürtülmelidir. 

 

Resim 3.18: BGD uygulaması 

Daldırma Ģeklinde yapılan uygulamalar çeliklerin köklendirilmesi amacıyla kullanılır. 

Daldırma yönteminde, çelik tabanına toz karıĢım uygulama, konsantre eriyik içerisine çeliğin 

alt ucunu hızlı bir Ģekilde batırıp çıkarma ve sulu çözelti içerisine çeliğin alt ucunu uzun süre 

batırarak tutma gibi metotlar uygulanır. Toz Ģeklindeki bazı bitki geliĢim düzenleyicilerin su 
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içerisinde çözünmeleri zordur. Bu nedenle saf alkol içerisinde seyreltilip su ile 

karıĢtırıldıktan sonra uygulama yapılması gereklidir. Örneğin 2000 ppm.lik Ġndol Butirik 

Asit (ĠBA) çözeltisi hazırlamak için önce 2 gr. Ġndol Butirik Asit tartılır. Daha sonra bu 

madde 500 cc % 98‟lik etil alkol içerisinde iyice eritilir ve bu eriyiğin üzerine 500 ml. saf su 

eklenir. Hazırlanan bu çözelti iyice karıĢtırıldıktan sonra ıĢıktan etkilenmemesi amacıyla 

renkli bir ĢiĢe içerisinde ağzı kapalı olarak buzdolabında saklanır. Uygulanacak çözelti 

miktarı bir kap içerisine konularak köklendirilecek çeliğin yaklaĢık 1 cm.lik dip kısmı bu 

eriyik içine 5 sn süre ile daldırılıp çıkarılır ve köklendirileceği ortama dikimi yapılır. 

 

Resim 3.19: BGD uygulaması 

Bitki geliĢim düzenleyicilerin uygulanmasında baĢarı oranı; kimyasalın kalitesi, 

uygulamanın homojen yapılması, kullanılan suyun pH derecesi, uygulama zamanı ve 

uygulama dozuna bağlı olarak değiĢmektedir.  
 

Bitki geliĢim düzenleyicilerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken baĢlıca 

hususları Ģunlardır: 
 

 Bitki geliĢim düzenleyiciler Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığından ruhsatlı 

olmalıdır.  

 Bitki geliĢim düzenleyicilerin zehirleyici etkisi dikkate alınarak havadar bir 

ortamda hazırlanmalıdır.  

 Bitki geliĢim düzenleyiciler insan sağlığı açısından zararlı olduklarından 

hazırlama ve uygulama sırasında maske ve eldiven kullanılmalıdır. 

 Uygulama yapmadan önce hazırlanan çözelti iyice çalkalanmalıdır.  

 Uygulamada kullanılacak aletler temiz olmalı, daha önce kimyasal ilaç 

hazırlanmıĢ boĢ kaplar bitki geliĢim düzenleyici uygulamalarında kesinlikle 

kullanılmamalıdır.  

 Bitki geliĢim düzenleyici uygulamalarında kullanılan kap ve aletler baĢka 

amaçlar için kullanılmamalıdır.  

 Bitki geliĢim düzenleyicilerinin uygulanması esnasında bir Ģey yenmemeli ve 

sigara içilmemelidir.  

 Uygulama bittikten sonra eller ve yüz bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. 

 Bitki geliĢim düzenleyicilerin kutuları direk güneĢ ıĢığı bulunmayan serin 

yerlerde muhafaza edilmelidir.  

 Uzun süre bekletilmiĢ çözeltiler kullanılmamalıdır.  

 Uygulama dozları çok iyi hazırlanmalıdır.  
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3.2. Bitkisel Hormonlar 
 

Bitkilerde kimyasal yapıları birbirinden ayrı olan fakat bitki büyümesinde uyarıcı veya 

engelleyici etkisi bulunan kimyasal bileĢikler bulunmaktadır. Bitki bünyesinde doğal olarak 

oluĢan ve bitki büyümesini yöneten bu kimyasal maddelere fitohormon veya bitkisel 

hormonlar adı verilmektedir. Bitkilerde çok sayıda kimyasal madde hormon olmadığı halde 

hormon olarak adlandırılmaktadır. Fakat bir maddenin hormon olarak adlandırılabilmesi için 

bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar: 
 

 Hormonlar bitki bünyesinde doğal olarak oluĢmalı, 

 Hormonlar oluĢtuğu bitki organından, bitkinin diğer kısımlarına taĢınabilir 

olmalı, 

 Bitkide bulunduğu yerde, bitkinin değiĢik yaĢam olaylarını yönetmeli ve 

düzenlenmeli, 

 Hormonlar çok düĢük oranlarda büyümeye olan etkisini göstermelidir. 
 

 

Resim 3.20: AĢırı hormon uygulanmasının etkileri 

Bitkisel hormonlarla ilgili yapılan araĢtırmalarda, bitki büyüme ve geliĢmesinde 

önemli rolü olan beĢ ana hormon grubu tespit edilmiĢtir. Oksin, sitokinin, giberellin, etilen 

ve dormin (absisik asit) olarak adlandırılan bu bitkisel hormonlar, bitkilerdeki fizyolojik 

faaliyetlerin çoğunu kontrol ederler. Bitkisel hormonların etkileri daima bir denge içerisinde, 

birbirlerini tamamlayıcı veya bir diğerinin etkisini azaltıcı olarak ortaya çıkmaktadır.  
 

 

Resim 3.21: Hormon uygulanmıĢ bitki 
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Bitkisel hormonlar, bitkilerde gövde ve köklerin uç meristemlerinde, büyümekte olan 

genç yapraklarda, tohum veya meyve gibi bitkinin aktif olarak büyüyen bölümlerinde 

üretilirler. 
 

3.2.1. Büyümeyi TeĢvik Edici Hormonlar 
 

 Oksinler: 
 

Oksinler bitkinin gövde, kök uçları ve yaprakların meristem hücrelerinde meydana 

gelir. Oksinler bir hücreden diğerine doğrudan parankima dokusu yoluyla taĢınır. TaĢıma tek 

yönlüdür. Bitki baĢ aĢağı kıvrıldığında bile oksin sürgünden gövdeye doğru taĢınmaya 

devam eder. Bitkilerde bulunan doğal oksin ĠAA (Ġndol-3-asetik asit) adıyla bilinmektedir.  
 

Oksinlerin bitkilerdeki etkileri Ģunlardır: 
 

 Büyüme bölgesindeki hücrelerin büyümesini sağlar. 

 Bazı dokularda hücre bölünmesini uyarır. 

 Yeni köklerin oluĢumunda rol oynar.  

 Hücre ve doku farklılaĢması sağlar.  

 Gövde, kök, yaprak ve meyve büyümesini sağlar.  

 

Resim 3.22: Hormonların yaprak büyümesine etkisi 

 Bitkilerde ıĢığın yol açtığı yönlendirilmiĢ hareketler olan ve fototropizma 

olarak adlandırılan olaya neden olur.  

 Bitkilerde yumurtalığın geliĢimini uyarır ve tohumsuz meyve oluĢumunu 

sağlar.  

 Ġlkbaharda kambium faaliyetini baĢlatır. 

 Döllenen çiçeğin ve yaprakların dökülmesini önler. 

 Az salgılandığında yapraklar dökülür.  

 Çok salgılandığında büyüme ve geliĢmeye engel olur.  

 Stomaların açılıp kapanmasına etki eder.  
 

 Giberallinler: 
 

Giberallinler bitkinin uç (apikal) tomurcukları ve genç yapraklarında oluĢmaktadır. 

Giberallinlerin bitkideki taĢınması iki yönlüdür. Bitkilerde bulunan doğal giberallin „GAxx‟ 

olarak bilinmektedir.  
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Giberallinlerin bitkilerdeki etkileri Ģunlardır: 
 

 Gövdenin hızlı uzamasını sağlar.  

 Tohum çimlenmesini uyarır.  

 Çiçeklenmeyi ve erken çiçek açmayı uyarır.  

 Meyve büyümesini sağlar.  

 Tohumda depo niĢastanın kullanılabilir glikoza dönüĢümünü uyarır.  

 

Resim 3.23: Meyve büyümesine hormon etkisi 

 Sitokininler: 
 

Sitokininler bitkinin köklerinde meydana gelmektedir. Ksilem boruları ile topraktan 

alınan su ve minerallerle birlikte gövdeye taĢınır. Genel olarak tohum, meyve, yaprak gibi 

genç organlarda en yüksek düzeyde bulunur. Bitkilerde doğal olarak bulunan sitokininler 

zeatin ve zeatin ribozid adıyla bilinmektedir.  
 

Sitokininlerin bitkilerdeki etkileri Ģunlardır: 
 

 Hücre bölünmesini uyarır.  

 Bitkide büyümeyi sağlar.  

 Protoplastların kloroplastlar haline gelmesini sağlar.  

 Yaprak dökülmesini engeller.  

 Tomurcuklardan filiz ve yaprak oluĢumunu uyarır.  
 

3.2.2. Büyümeyi Engelleyici Hormonlar 
 

 Dorminler (Absisik Asit): 
 

Dorminler yapraklardaki kloroplastlarda, bitki dokularında, köklerde, meyvelerde ve 

tohumlarda bulunmaktadır. Dorminlerin taĢınması ksilem, floem ve iletim demetleri 

dıĢındaki parankima hücreleri ile gerçekleĢir. Bitki içerisinde iki yönlü olarak taĢınırlar.  
 

Bitkilerdeki genel etkileri Ģunlardır: 
 

 Tomurcuk ve tohumlarda uyku halinin baĢlamasını sağlar. 

 Hücre bölünmesinin azaltılması üzerinde etkisi bulunur.  

 Su kaybında stomaların kapanmasını sağlar. 
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 Köklerden su alımını artırarak bitkilerdeki su kaybını engeller. 

 YeĢil yaprakların yerini koruyucu pulların almasını sağlar.  

 Yaprak yaĢlanmasını hızlandırıcı etkisi vardır.  
 

 Etilen: 
 

Etilen olgunlaĢmakta olan meyve dokularında, köklerde, yaĢlanan yapraklarda ve 

çiçeklerde bulunan bir hormondur. Bu hormon salgılandığı bölgede etkilidir. Diğer 

hormonlardan farklı olarak gaz halindedir.  

 

Etilenin bitkideki etkileri Ģunlardır: 
 

 Meyve olgunlaĢmasını hızlandırır.   

 Yaprak dökülmesini uyarır.  

 NiĢastanın Ģekere dönüĢmesini sağlar. 

 Tohum çimlenmesi ve tomurcuklanmada etkilidir. 

 Kök ve gövde kalınlaĢmasını sağlar. 

 Bitkilerde çiçeklenmeyi durdurur. 
 

Bitkisel hormonların uygulama Ģekilleri ve doz ayarlanması, bitki geliĢim 

düzenleyicilerde olduğu gibi yapılmaktadır.   
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tekniğine uygun olarak bitki geliĢim düzenleyici ve hormonları kullanınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kullanılacak BGD çeĢidine karar veriniz. 

 BGD kullanım amacınızı belirleyiniz. 

 BGD kullanılacak bitki çeĢidini 

belirleyiniz. 

 BGD‟nin bitki büyümesine olan etkisini 

öğreniniz. 

 BGD‟nin bitki yapısına olan etkilerini 

öğreniniz. 

 BGD‟nin bitkilerin geliĢme dönemlerine 

olan etkilerini öğreniniz. 

 BGD‟nin bitki türlerine olan etkilerini 

öğreniniz. 

 Yukarıdaki faktörlere göre 

kullanacağınız BGD‟yi belirleyiniz. 

 BGD uygulama zamanına karar veriniz. 

 Bitkinin geliĢme dönemlerine göre karar 

veriniz. 

 BGD uygulanacak bölgenin iklim 

Ģartlarına göre karar veriniz. 

 Kullanılacak malzemeleri hazırlayınız. 

 Bitki geliĢim düzenleyicisini 

hazırlayınız. 

 BGD‟nin çözüneceği kapları 

hazırlayınız. 

 Püskürtme amacıyla kullanılacak aletleri 

hazırlayınız. 

 Köklendirme amacıyla kullanılacak 

kapları hazırlayınız. 

 Fırça hazırlayınız. 

 Toz haldeki BGD‟lerin çözüneceği 

sıvıları hazırlayınız. 

 BGD‟nin dozunu ayarlayınız.  

 BGD çeĢidini belirleyiniz. 

 BGD kullanılacak bitki çeĢidini 

belirleyiniz. 

 Bitkiye uygulanacak BGD oranını 

öğreniniz. 

 BGD dozunu ayarlayınız. 

 BGD uygulaması yapınız. 

 Yapraklara püskürtme Ģeklinde 

uygulama yapınız. 

 Daldırma Ģeklinde uygulama yapınız. 

 Tekniğine uygun Ģekilde uygulama 

yapınız. 

 Güvenlik tedbirlerini alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kullanılacak hormon çeĢidine karar 

veriniz. 

 Hormon kullanım amacınızı belirleyiniz. 

 Hormon kullanılacak bitki çeĢidini 

belirleyiniz. 

 Hormonların bitki büyümesine olan 

etkisini öğreniniz. 

 Hormonların bitki yapısına olan 

etkilerini öğreniniz. 

 Hormonların bitkilerin geliĢme 

dönemlerine olan etkilerini öğreniniz. 

 Hormonların bitki türlerine olan 

etkilerini öğreniniz. 

 Yukarıdaki faktörlere göre 

kullanacağınız hormonu belirleyiniz. 

 Hormon uygulama zamanına karar 

veriniz. 

 Bitkinin geliĢme dönemlerine göre karar 

veriniz. 

 Hormon uygulanacak bölgenin iklim 

Ģartlarına göre karar veriniz. 

 Kullanılacak malzemeleri hazırlayınız. 

 Kullanılacak hormonları hazırlayınız. 

 Hormonun çözüneceği kapları 

hazırlayınız. 

 Püskürtme amacıyla kullanılacak aletleri 

hazırlayınız. 

 Köklendirme amacıyla kullanılacak 

kapları hazırlayınız. 

 Fırça hazırlayınız. 

 Toz haldeki hormonların çözüneceği 

sıvıları hazırlayınız 

 Hormonun dozunu ayarlayınız.  

 Hormon çeĢidini belirleyiniz. 

 Hormon uygulanacak bitki çeĢidini 

belirleyiniz. 

 Bitkiye uygulanacak hormon oranını 

öğreniniz. 

 Hormon dozunu ayarlayınız 

 Hormon uygulaması yapınız. 

 Yapraklara püskürtme Ģeklinde 

uygulama yapınız. 

 Daldırma Ģeklinde uygulama yapınız. 

 Tekniğine uygun Ģekilde uygulama 

yapınız. 

 Güvenlik tedbirlerini alınız. 
 



 

 61 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bitki geliĢim düzenleyicilerin bitkilere olan etkilerini öğrendiniz 

mi? 
  

2. Bitki geliĢimini teĢvik eden kimyasalları öğrendiniz mi?    

3. Bitki geliĢimini geciktiren kimyasalları öğrendiniz mi?   

4. Bitki geliĢim düzenleyicilerin uygulama Ģekillerini öğrendiniz mi?   

5. Bitki geliĢim düzenleyicilerde doz ayarlamasını öğrendiniz mi?   

6. Bitkisel hormonları öğrendiniz mi?   

7. Büyümeyi teĢvik eden hormonları öğrendiniz mi?   

8. Büyümeyi engelleyici hormonları öğrendiniz mi?   

9. Bitkisel hormonlarda uygulama ve doz ayarlanmasını öğrendiniz 

mi? 
  

10. ĠĢ güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bitki bünyesinde bulunmadığı halde çok düĢük miktarlarda hormon etkisi gösteren 

maddelere …….. …… adı verilmektedir. 

2. Bitki geliĢim düzenleyicisi kullanımında …. … bitkilerinde çiçek teĢekkülü çoğalır. 

3. Oksinler bitki geliĢimini …… …. grupta yer alır. 

4. Bitki geliĢimini geciktiren kimyasallar ……. bitkilerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

5. Bitki geliĢim düzenleyicilerin çoğunlukla …. ……………. ……….. yapılan 

alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

6. 4000 ppm.lik  bitki geliĢim düzenleyicisi kullanılacaksa ….. madde tartılarak 

özelliğine göre su veya saf alkol içerisinde çözdürülerek kullanılır. 

7. Bitki bünyesinde doğal olarak oluĢan, bitki büyümesini yöneten bu kimyasal 

maddelere ………. …. …….. ……… adı verilmektedir. 

8. Bitkisel hormonlarla ilgili yapılan araĢtırmalarda, bitki büyüme ve geliĢmesinde 

önemli rolü olan ..… ana hormon grubu tespit edilmiĢtir. 

9. Giberallinlerin bitkideki taĢınması …… yönlüdür. 

10. Dorminlerin taĢınması ksilem, floem ve iletim demetleri dıĢındaki ……… hücreleri 

ile gerçekleĢir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisinde daha yüksek oranda fosfor bulunmaktadır? 
 

A) Di Amonyum Fosfat 

B) Mono amonyum Fosfat   

C) 20 20 0 Kompoze Gübre 

D) 25 5 10 Kompoze Gübre 
 

2. Kompoze gübrelerin atılma zamanı aĢağıdakilerden hangisine bağlı değildir? 
 

A) Ġklim 

B) Toprak 

C) Traktör Markası  

D) Bitki ÇeĢidi 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi bitki analizlerinde kullanılan yöntemlerden biri değildir? 
 

A) Doku Testi Yöntemi 

B) Total Bitki Analizleri Yöntemi 

C) Bitkilerdeki Noksanlık Belirtilerinin TeĢhisi 

D) Toprak analizi 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi analiz öncesi bitkilere uygulanacak iĢlemlerden biri değildir? 
 

A) Macunlama 

B) Yıkama 

C) Kurutma 

D) Öğütme 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi bitkilerde büyümeyi engelleyici hormonlardandır? 
 

A) Giberallinler 

B) Sitokininler 

C) Oksinler 

D) Etilen 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Di amonyum fosfatın yapısındaki azot ……. formundadır. 

7. Sulama suyu ile gübrelemede sulama suyunun çok ……. olmamasına dikkat etmek 

gereklidir. 

8. Demir bitkilerde …….. oluĢumu için mutlak gerekli olan bir elementtir. 

9. Klor ….….. olayında görev alır. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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10. Hormonlar çok düĢük oranlarda …………... olan etkisini göstermelidir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

11. (….)Ġçeriğinde birden fazla besin elementini bünyesinde bulunduran gübrelere yeĢil 

gübreler denir. 

12. (….)Banda gübre verme yönteminde gübreler el veya makinelerle toprak yüzeyine 

yeknesak olarak serpilir. 

13. (….)Total bitki analizleri yöntemi bitkinin farklı bölgelerinden alınan örnekler 

kullanılarak yapılan bir analizdir. 

14. (….)4000 ppm.lik  bitki geliĢim düzenleyicisi kullanılacaksa 40 gr. madde tartılarak, 

özelliğine göre su veya saf alkol içerisinde çözdürülerek kullanılır. 

15. (….)Oksinler bitkinin gövde, kök uçları ve yaprakların meristem hücrelerinde 

meydana gelir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

 

1 Kompoze gübre 

2 Kireç 

3 Kök 

4 Yüksek 

5 Soğuk 

6 Mono amonyum fosfat 

7 Çimlenme  

8 Pamuk 

9 Fazla  

10 Fertigasyon 
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

 

1 Miktarını 

2 ÇözünmüĢ 

3 Yapraklardan 

4 Topraktan 

5 Makro 

6 Ġz (mikro) 

7 Yaprak gübresi 

8 Demir oksit 

9 2–3 kat 

10 15–20 gün 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 Sentetik hormon 

2 Uzun gün 

3 TeĢvik eden 

4 Süs 

5 Örtü altı sebzeciliği 

6 4 gr. 

7 
Fitohormon veya bitkisel 

hormonlar 

8 BeĢ 

9 Ġki 

10 Parankima 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 D 

6 Amonyum 

7 Kireçli 

8 Klorofil 

9 Osmoz 

10 Büyümeye 

11 YanlıĢ 

12 YanlıĢ 

13 Doğru 

14 YanlıĢ 

15 Doğru 
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