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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Toprak; karada yaşayan canlıların beslenme, barınma, korunma gibi pek çok 

ihtiyacının karşılanmasını sağlayan bir yaşam merkezidir. Dünyanın ¾’ü sularla, ¼’ü ise 

kara ile kaplıdır. Karada yaşayan bütün canlılar bu ¼’lük alanda yaşamak zorundadır. 

Karaların büyük kısmı kayalıktır ve tarımsal faaliyetlere elverişli değildir. Bazı bölgeler 

soğuk, bazı bölgeler ise çok sıcaktır. İnsanlar olarak ekim ve dikime elverişli olan 

kısımlardan beslenmek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için yararlanmaktayız. 

 

Ekim ve dikim faaliyetlerini yaptığımız bu toprakların oluşumu çok uzun yıllar alır. 

Toprakların oluşumu birbiriyle bağlantılı pek çok karmaşık evreden meydana gelir. 

Toprakların özellikleri bulundukları bölgelere bağlı olarak değişir. Toprak oluşumunun 

artırılması için, fiziksel koşulların devam ettirilmesi, organik maddelerin toprağa ilave 

edilmesi ve gerektiğinde gübre verilmesi gerekir. Toprağın fiziksel özelliklerini dikkatli bir 

düzenleme ve toprak katkı malzemelerinin kombinasyonlarıyla nasıl iyileştirebileceğimizi 

bilmeliyiz. Toprağın iyileştirilmesi ve nasıl bir toprağa sahip olduğumuz bilgisine sahip 

olmalıyız. Bu nedenle toprakları tanımalı ve özelliklerini bilmeliyiz. 

 

Bu modül ile toprağın oluşumunu ve özelliklerini bilecek, topraklarda görülen 

sorunlar hakkında bilgi sahibi olacak ve bu sorunların düzeltilmesi için temel bilgilere sahip 

olacak, analiz amacıyla toprak örneği alabilecek ve yetiştiricilik amacıyla toprak harcı 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Toprağın yapısını inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan değişik toprak çeşitlerini toplayarak bir pano haline 

getiriniz. 

 pH metre ile çevrenizdeki değişik toprakların ölçümünü yapınız. 

 Toprağı kazarak toprakta yaşayan ve gözle görülebilir canlıların resimlerini 

çekiniz. 

 

1. TOPRAĞIN YAPISI 
 

1.1. Toprağı Oluşturan Ana Materyaller 
 

Toprak; katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşan bir yapıya sahiptir. Genellikle 

toprağın yaklaşık olarak % 50’si boşluklardan, kalan % 50’si de katı maddelerden 

oluşmuştur. Boşluk kısım su ve gazdan ibarettir. Katı kısmının % 45’lik bölümü inorganik 

maddeler, yüzde % 5’i ise organik maddelerden oluşmaktadır. 

 

1.1.1. Toprağın İnorganik Ana Maddeleri 
 

Topraktaki inorganik maddeleri büyüklük ve yapı bakımından birbirinden farklı kaya 

parçaları ve minerallerden meydana gelmiştir. Kayalar bir veya birden fazla sayıda 

mineralden meydana gelen yapılardır. Mineral maddeler doğal halde bulunan ve düzenli 

atomik yapıya sahip inorganik maddelerdir. Toprağın başlıca inorganik maddeleri kum, kil 

ve kalkerdir. Kum silisli kayaların parçalanmasıyla, kil püskürük ve metamorfik kayaların 

parçalanmasıyla ve kalker ise kalkerli kayaların ufalanıp parçalanması ile meydana gelmiştir.  

 

Resim 1.1: Toprağı oluşturan kayalar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Kum toprakta diğer küçük elementlerin arasına girerek geçirgenliği artırır. 

Kalker yapı olarak iri taneli olabildiği gibi, çok ince taneli de olabilir. Suda kolay 

eridiğinden toprakta kalker tuzu olarak bulunur. Eriyik halindeki kalker toprağın pH 

dengesini sağlar.  

 

Kil ise içerdiği moleküllere göre farklı yapılardadır. Örnek olarak bazı kil çeşitleri 

yaklaşık % 50 oranında gözeneğe sahiptir. Bu nedenle yaklaşık yarı oranda da su tutar. Bazı 

kil çeşitleri ise su geçirmemektedir. 

 

1.1.2. Toprağın Organik Maddeleri 
 

Bitkisel ve hayvansal atıklar toprağın organik maddesinin ana kaynağını oluşturur. 

Organik maddeler toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri üzerinde büyük etkiye 

sahiptir. Toprağın su tutma kapasitesi, havalanması, iyi bir strüktüre (yapıya) sahip olması 

gibi pek çok açıdan organik maddelerin etkisi büyüktür. Organik maddeler toprak renginin 

oluşumu üzerinde de etkilidir. Koyu renkli topraklar organik maddece zengin verimli 

topraklardır. 

 

Resim 1.2: Organik toprak 

1.1.3. Toprak Suyu 
 

Toprak bünyesinde bulunan önemli maddelerden bir tanesi de sudur. Su, toprağın sıvı 

haldeki maddesidir. Topraktaki su sayesinde bitkiler canlılıklarını devam ettirebilir. Ayrıca 

fiziksel ve kimyasal olaylar için de su vazgeçilemez bir maddedir. 

 

Şekil 1.3: Su döngüsü 
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1.1.4. Toprak Canlıları 
 

Toprak oluşumu için önemli etkenlerden bir tanesi de toprakta yaşayan canlı 

organizmalardır. Toprakta bulunan canlılar birbirinden farklı özelliklere sahip geniş bir 

grubu içermektedir. Toprak, bakteri, mantar ve alg gibi bitkisel canlıların yanında, nematod, 

protozoa, solucan, çeşitli böcek ve larvalar ile toprak altında yaşayan bazı kemirgenler gibi 

hayvansal canlıları da barındırmaktadır.  

 

Şekil 1.4: Toprak canlıları 

 

1.2. Toprak Oluşumuna Etki Eden Faktörler 
 

Toprak; ana materyalin ufalanıp ayrışması ve belli oranlarda organik madde ile 

karışması sonucu meydana gelir. Toprak oluşumuna etki eden başlıca faktörler; ana 

materyal, iklim, organizmalar, topoğrafya, zaman ve kimyasal ayrışmalardır. 

 

1.2.1. Ana Materyal 
 

Toprağın meydana geldiği materyale ana materyal adı verilmektedir. Toprak, iki çeşit 

ana materyalden meydana gelmiştir. Bunlar inorganik (mineral) ve organik ana materyaldir. 

 

Mineral ana materyal, sert kaya ve minerallerden meydana gelmiştir. Bunlar da kendi 

aralarında yerli ve taşınmış ana materyal olarak iki gruba ayrılmıştır. Yerli ana materyal, sert 

kayaların yerinde ayrışması ile oluşmuştur. Taşınmış ana materyal ise oluştukları yerden su, 

rüzgar, buzullar ve yer çekimi etkisiyle taşınmış ve başka yerlerde birikmiş olan materyaldir. 
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Resim 1.5: Taşınmış toprak 

Organik ana materyal ise bitki çeşitliliğinin fazla, fakat su veya düşük ısı nedeniyle 

ayrışmanın yavaş olduğu bölgelerde yoğundur. Organik materyalin bir yerde birikmesine; 

yetersiz hava, düşük sıcaklıklar, az oranda bulunan besin elementleri ve su azlığı neden 

olmaktadır. 

 

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri o toprağı meydana getiren ana 

materyalin fiziksel ve kimyasal özelliğine bağlı olarak değişir. Örnek olarak bir toprak 

sadece mineral ana materyalden oluşmuşsa o toprağın mineral madde miktarı daha yüksektir. 

Fakat tam tersi olarak bir toprak sadece organik ana materyalden oluşmuşsa bu topraklar 

organik maddece zengin topraklardır. 

 

1.2.2. İklim 
 

Toprak oluşumunda önemli faktörlerden biri de iklimdir. İklim, toprak oluşum 

faktörlerinin hemen hemen tamamını doğrudan veya dolaylı etkileyen bir faktördür. İklimin 

toprak oluşumuna etkisi özellikle yağış ve sıcaklık açısından önem taşır. Sıcaklık ve yağışlar 

kayaların ve organik materyallerin fiziksel ve kimyasal olarak parçalanma ve ayrışmasını 

hızlandırır. Yağışın şiddeti ve süresi mevcut toprak yapısını değiştirebilir veya bir bölgeden 

diğer bir bölgeye taşıyabilir. 

 

1.2.3. Organizma (Canlılar) 
 

Toprak oluşumunda organizmalar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu grup içerisinde 

mikroorganizmaların, insanların, hayvanların ve bitkilerin toprak oluşumuna etkileri 

bulunmaktadır. 
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Şekil 1.6: Toprak canlılarının dağılımı 

Organizmalar bulundukları ortamda meydana getirdikleri fiziksel ve kimyasal olaylar 

sonucunda toprak oluşumunda rol alır. Örnek olarak bakteri ve mantarlar gibi mikro 

organizmalar ile solucan ve toprak kurtları gibi makro organizmalar, yaptıkları faaliyetler 

sırasında salgıladıkları bazı enzim ve organik asitler sayesinde organik ana materyali 

parçalar. Özellikle orman ağaçları kökleri aracılığıyla ana kaya içerisindeki çatlaklara girerek 

bir basınç meydana getirir ve kayaların parçalanmasına neden olur. Daha sonra bu 

bitkilerden ana kaya üzerine düşen yapraklar ve bitkisel artıkların ayrışması ile ortaya çıkan 

asitler ana kayayı hidroliz ve çözünme yolu ile ayrıştırarak kimyasal ayrışmaya yol açar ve 

toprak oluşumuna neden olur. 
 

 

1.2.4. Topoğrafya 
 

Topoğrafya, genel anlamda bir bölgedeki yükseklik farkları olarak tanımlanabilir. 

Yani bölgede alanda bulunan arazilerin yatay, düşey, tepe, düz veya eğim farklılıklarını 

inceleyen bilim dalıdır. Topoğrafyanın toprak oluşumuna etkisine bakıldığında genellikle dik 

yamaçlarda ve yüksek arazilerdeki toprak oluşum sürecinin daha yavaş olduğu görülür. Fazla 

yüksek olmayan bölgelerdeki topraklar ise daha çabuk oluşur ve daha koyu bir renge 

sahiptir. 



 

8 

 

 

Resim 1.7: Toprak oluşumu ve topoğrafya 

Topoğrafyaya bağlı olarak arazi eğiminin yönü de toprak oluşumunda etkilidir. 

Örneğin sürekli güneş alan güney yönlerinde meydana gelen topraklar daha çabuk oluşur ve 

daha derindir. Buna karşılık daha az güneş alan ve daha serin kuzey yönlerindeki topraklar 

ise daha yavaş oluşur ve derinlikleri daha azdır. Yine topoğrafyaya bağlı olarak dik 

yamaçlarda erozyon nedeniyle toprak oluşumu daha yavaştır. Ayrıca su ve taban suyu da 

toprak oluşumunda etkilidir. Toprakta bulunan fazla sudan dolayı bitki materyali kolay 

parçalanmaz ve bu nedenle toprak oluşumu gecikir. 

 

1.2.5. Zaman  
 

Toprak oluşumu zor ve çok uzun süren bir süreçtir. Toprağın oluşumu için gerekli 

olan fiziksel ve kimyasal reaksiyonların başlangıcından sonuna kadar tam olarak 

oluşabilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç vardır. Toprağın meydana gelmesinde, oluşma 

süresi fazla ise meydana gelen toprakların daha olgun ve daha derin topraklar olduğu 

söylenebilir. Örneğin tropik bölgelerde bulunan volkanik küller üzerinde yaklaşık yüz yılda 

toprak oluşmaktadır. Buna karşın serin bölgelerde kireç taşı ana materyali üzerinde toprak 

oluşum hızı çok düşüktür. Genel olarak 1 cm kalınlıkta toprak oluşumu için 200–1000 yıl 

süreye ihtiyaç vardır. 

 

Resim 1.8: Zamanın toprak oluşumuna etkisi 
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1.2.6. Kimyasal Ayrışma 
 

Ana kayayı oluşturan unsurların zamanla eriyerek kimyasal bileşimlerinin değişmesi 

sonucundaki parçalanma, ufalanma ve ayrışması olayına kimyasal ayrışma denir. Toprak 

oluşumu esnasında meydana gelen kimyasal olaylar şunlardır: 

 

 Oksidasyon: Oksijenin diğer bir elementle birleşmesi veya herhangi bir 

bileşikteki oksijen miktarının artmasına oksidasyon denir.  

 Redüksiyon: Oksidasyonun tersine oksijenin az olduğu zamanlarda meydana 

gelen bir olaydır. Bir maddenin oksijen kaybetmesidir. 

 Hidrasyon ve Dehidrasyon: Minerallerin ve kimyasal maddelerin bünyelerine 

su almaları ve bu suyu kimyasal olarak bünyelerine bağlamalarına hidrasyon 

denir. Mineral ve kimyasal maddelerin bünyelerinden suyun ayrılmasına 

dehidrasyon denir. 

 Hidroliz: Kimyasal olaylarda aktif bir madde olan sudaki hidrojen iyonlarının 

(OH-) minerallerdeki bazı iyonlarla yer değiştirerek minerallerin ayrışması 

olayına hidroliz denir. 

 Karbonatlaşma: Toprakta organik maddelerin çeşitli mikroorganizma 

faaliyetleri sonucu ayrışması ve bitki köklerinin solunumu sonucu açığa çıkan 

karbondioksitin topraktaki bazlarla birleşerek karbonatları meydana getirmesi 

olayına karbonatlaşma denir.  

 Çözünme: Suyun karbondioksit, organik veya inorganik asitlerle birleşip eritici 

özelliğinin artmasına çözünme denir. 

 

1.3. Toprak Çeşitleri 
 

Topraklar sınıflandırılırken tekstür, strüktür, renk, verimlilik ve genetik özellikler gibi 

kriterler göz önünde bulundurulur. Benzer özellikteki topraklar aynı kategori altında 

toplanmak sureti ile birçok sınıflandırma sistemi yapılmıştır. Toprak taksonomisi (toprak 

sınıflandırma sistemi) ülkemizde ve tüm dünyada, sınıflandırma konusunda birlik sağlanması 

amacıyla 1975 yılında son şekli verilen ve uygulanan sistemdir. Toprak taksonomisine göre 

topraklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: 

 

 Entisoller: Bu tip topraklar sürekli olarak aşınma ve birikme olaylarının 

meydana geldiği alanlardaki toprakları kapsamaktadır. Ülkemizde ovalarda 

rastlanan toprak tipidir. 

 

Resim 1.9: Entisol toprak 
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 İnceptisoller: Bu tip topraklar entisollere göre ayrışmanın biraz daha ilerlediği 

alanlarda görülür. Ülkemizde bu tip topraklar alüvyal alanlarda görülür. 

 

Resim 1.10: İnceptisol toprak 

 Aridisoller: Bu tip topraklar kurak bölgelerin topraklarını kapsamaktadır. Bu 

topraklar az nem içerdiğinden yetiştiriciliğe pek uygun değildir. Ayrıca organik 

madde bakımından da fakir topraklardır. Çöl toprakları bu grup içerisinde yer 

alır. Ülkemizde Harran Ovası ve İç Anadolu Bölgesi’nin bazı kesimlerinde 

görülür. 

 

Resim 1.11: Aridisol toprak 

 Mollisoller: Toprağın üst kısmı organik madde bakımından zengindir. Mollisol 

topraklar tarıma uygun topraklardır. Ülkemizde Ege Bölgesi ile İç Anadolu 

Bölgesi’ndeki eğimi az bölümlerde görülür. Ülkemiz tarım alanlarının büyük 

bir bölümü bu tip topraklardır. 

 

Resim 1.12: Mollisol toprak 

 Spodosoller: Bu tip topraklar organik maddenin biriktiği toprakların yıkanarak 

asitleştiği, organik asitlerin ve kilin toprağın B horizonunda çimentolaşarak sert 

bir katmanın oluştuğu toprakları kapsar. Besin maddelerince fakir topraklardır. 

Ülkemizde Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki dağlık alanlar ile Kuzey 

Anadolu dağlarının yüksek kesimlerinde yaygındır. Bu topraklar, asit yapısına 

sahiptir. 
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Resim 1.13: Spodosol toprak 

 Alfisoller: Bu tip topraklar kilin A horizonundan B horizonuna taşınarak 

biriktiği alanlarda meydana gelmiştir. Bu topraklar genellikle killi yapıya 

sahiptir. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde görülmektedir. 

 

Resim 1.14: Alfisol toprak 

 Ultisoller: Bu tip topraklar fazla yağış alan, aşırı sıcaktan ayrışmanın fazla 

ilerlediği ve toprak oluşumunun son safhada olduğu tropikal bölgelerde görülür. 

Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bazı kısımlarında görülmektedir. 

 

Resim 1.15: Ultisol toprak 

 Oksisoller: Bu tip topraklar özellikle demir oksit ve alüminyum oksit 

bakımından zengin bölgelerde görülür. Toprakta bulunan mineraller yüksek 

oranda ayrışıp yıkandığından besin maddelerince fakirdir. Ülkemizde bu tip 

topraklar görülmemektedir. 
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 Vertisoller: Bu tip topraklar genellikle çayır ve savan olarak adlandırılan 

bölgelerde görülmektedir. Killi bir yapıya sahip topraklardır. Bu kil nedeniyle 

su aldığında şişer, kuruduğunda ise derin çatlaklar oluşur. Ülkemizde Muş, 

Harran, Karacabey ovaları ile Ergene Havzası’nda görülmektedir. 

 

 

Resim 1.16: Vertisol toprak 

 Histosoller: Bu tip topraklar bitki artıklarının özellikle bataklık ve sazlık 

alanlarda biriktiği yerlerde görülür. Organik maddenin birikmesinden dolayı 

oluşan bataklık toprakları, turba ve lif olarak adlandırılan organik maddeye 

sahiptir. Ülkemizde Amik Ovası, Hatay, Maraş yöreleri ile Muş, Erzurum 

ovalarında ve İç Anadolu Bölgesi’nin eskiden bataklık olan kısımlarında 

görülmektedir. 

 

Resim 1.17: Histosol toprak 

 

İçeriklerine göre topraklar için farklı bir sınıflandırma yapılacak olursa; 

 

 Taşlı Topraklar: Taşlı topraklar; içeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan 

oluşur. Su tutma kapasiteleri ve besin elementleri içeriği düşüktür. 
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 Kumlu Topraklar: Kumlu topraklar; % 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri 

kolaydır. Su tutma kapasiteleri ve besin elementleri içeriği düşüktür. Genellikle 

asit yapıdadırlar. 

 

 Tınlı Topraklar: Tınlı topraklar; yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasında 

kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım 

için elverişli topraklardır. 

 

 Killi Topraklar: Killi topraklar; içeriğinin % 50’den fazlasını kil oluşturur. Su 

tutma kapasiteleri yüksektir. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. 

 

 Marnlı Topraklar: Marnlı topraklar; içeriğinde kum, kil, çakıl ve humus 

bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır. 

 

 Humuslu Topraklar: Humuslu topraklar; bitkisel artıklar (dal, kök, yaprak 

gibi) ve oluştuğu kayaların minerallerini içeren, siyah renkteki topraklardır. 

Çabuk ısınır, kolay tava gelirler, su tutma kapasiteleri iyidir ve besin 

maddelerince zengin topraklardır. 

 

 Kireçli Topraklar: Kireçli topraklar; kil, kum, humus ve kireç içerirler. Kalın 

bir kaymak tabakası bağlayan, su geçirgenliği düşük ve zor işlenen topraklardır. 

 

1.4. Toprağın Fiziksel Özellikleri 
 

Toprakların fiziksel özellikleri; toprakların katı kısmını oluşturan maddelerin 

boyutları, bunların birbirlerine bağlanma durumları, agregat (parçacık) sistemleri, agregat 

veya toprak parçalarının diziliş ve duruş şekillerini içermektedir. Toprağın fiziksel 

özellikleri, havanın topraktaki etkilerini, suyun topraktaki etkilerini ve toprakta bitki besin 

maddelerinin tutulmasını belirlemektedir. Örneğin kil içerikli ince yapıya sahip toprağa hava 

ve suyun sızması diğer topraklara göre daha zor olmaktadır. Buna karşılık kum içerikli 

topraklarda havalanma ve su dolaşımı daha fazla olmaktadır. Toprakların başlıca fiziksel 

özellikleri şunlardır: 

 

1.4.1. Toprak Tekstürü 
 

Toprağı oluşturan tanelerin büyüklük bakımından oranları ve dağılış durumlarına 

toprak tekstürü denir. Toprak tekstürü toprak bünyesi olarak da ifade edilebilir. Toprak 

tekstür sınıflarına ayrılırken toprağın kimyasal yapısı, rengi, ağırlığı vb. özellikleri dikkate 

alınmaz. Sadece farklı boyutlardaki kum, kil ve mil gibi toprak unsurlarının toprakta bulunan 

parçaları esas alınmaktadır. Toprak tekstürü, toprağın elastiklik, sertlik, geçirgenlik, kuraklık 

ve verimlilik gibi özelliklerini etkiler. 
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Resim 1.18: Toprak tekstürü 

 

1.4.2. Toprak Strüktürü 
 

Toprak parçalarının bir araya gelerek oluşturduğu sıralanma ve bunların duruş 

şekillerine toprak strüktürü denir. Diğer bir ifadeyle toprak strüktürü, toprağın yapısı olarak 

tanımlanabilir. Toprağın strüktürü toprağın tekstürüne bağlı olarak değişir. Topraktaki kum, 

kil ve mil gibi toprak tanecikleri birleşip gruplar halinde bir araya gelir. Bunlar çeşitli şekil 

ve büyüklükte agregat adı verilen doğal kümeler oluşturur. İşte bu kümelerin bir araya 

gelmesiyle toprağın strüktür yapısı oluşur. 

 

 

Resim 1.19: Toprak strüktürü 

 

Toprak tekstürü ve strüktürüne bağlı olarak, toprağın sürülmeye ve işlenmeye, toprak 

rutubeti bakımından en uygun olduğu duruma toprak tavı adı verilir. Tavlı topraklar ne çok 

rutubetli ne de çok kuru olmalıdır. Toprağın tavında olup olmadığını basit bir yöntemle 

anlayabiliriz. Bu yöntemde bir miktar toprak parçası avuç içine alınıp sıkılır. Sıkılan bu 

toprak parçası avuç açıldığında ne dağılmalı, ne de sıkışıp kalmalıdır. Gevşek bir şekilde 

avucumuzda kalıyorsa toprak tavında demektir.  
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Resim 1.20: Uygun toprak tavı 

1.4.3. Toprağın Özgül Ağırlığı 
 

Topraktaki zerreler arası boşluklar hesaba katılmadan toprak katı zerreleri ağırlığının 

eşit hacim ve +4 ºC suyun ağırlığına oranına toprağın özgül ağırlığı denir. Diğer bir ifadeyle 

boşluklar hesaba katılmadan belirli miktardaki toprak kuru ağırlığının toprak parçacıklarının 

kapladığı hacme oranına denir. Toprak parçacıkları arasındaki hava ve su oranı toprağın 

özgül ağırlığını etkilemez. 

 

1.4.4. Toprağın Volüm (Hacim) Ağırlığı 
 

Toprak boşlukları da hesaba katılarak 1 cm³ hacminde ve doğal yapıdaki toprağın kuru 

ağırlığının kapladığı hacme oranına toprağın volüm ağırlığı denir. Toprak parçacıkları 

arasındaki hava ve su oranı toprağın volüm ağırlığını etkiler.  

 

1.4.5. Toprak Profili 
 

Topraklar doğal koşullarda yüzeyden aşağı doğru değişen ve horizon olarak 

adlandırılan farklı özelliklere sahip kısımlardan oluşmuştur. Toprak yüzeyinden ana 

materyale kadar olan dikine kesitine toprak profili denir.  

 

Toprak profilleri çoğu yönden farklılık göstermektedir. Fakat bu profiller iki veya 

daha fazla horizon tarafından karakterize edilmektedir.  

 

Genel olarak topraklar A, B ve C olarak adlandırılan üç ana horizondan meydana 

gelmiştir. Bazen toprağın en üst tabakası O horizonu olarak adlandırılmaktadır.   

 

 A horizonu: A horizonu kök, yaprak ve sap gibi bitki artıkları ile diğer organik 

maddeleri içeren horizondur. 

 B horizonu: B horizonuna birikme horizonu da denir. A horizonunda yıkanan 

humus, kil, demir ve alüminyum gibi bazı maddelerin oluşturduğu horizondur. 

 C horizonu: C horizonu toprak ana materyalinden ibaret bir horizondur. 

Gevşemiş ve dağılmış bir yapıya sahiptir. 
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Şekil 1.21: Toprak profilleri 

 

1.4.6. Toprak Rengi 
 

Toprakta bulunan organik ve inorganik maddeler toprak rengini belirleyici 

faktörlerdir. Toprak oluşumunun ilk aşamalarında renk, ana materyalin rengine benzer. 

Topraktaki ayrışmanın ilerlemesi, oksidasyonun artması ve organik maddelerin toprağa 

karışması ile toprağın rengi koyulaşmaktadır. Renk, toprağın en belirgin ve en kolay tayin 

edilebilecek özelliğidir.  

 

Toprak rengini organik maddeler ile demir ve manganez gibi toprağa renk veren çeşitli 

bileşikler belirlemektedir. Organik maddece zengin topraklarda, toprağın rengi koyulaşmakta 

ve koyu siyah renkli olmaktadır. Demir minerallerinin yoğunlukta olduğu topraklarda ise 

esmer, kırmızı ve sarımsı renkler hakim olmaktadır. Toprakta görülen yeşilimsi ve mavimsi 

renkler kötü bir drenaja sahip ve iyi havalanmamış toprak olduğunu ifade etmektedir. Ferro 

demirin fazla olması durumunda toprak mavimsi renk almaktadır. Manganez bileşikleri 

toprağın esmer ve siyah renk almasını sağlamaktadır. 

 

Farklı iklime sahip bölgelerde toprak rengi farklı olmaktadır. Örneğin kurak 

bölgelerde açık renkli, kurak ve sıcak bölgelerde kırmızımsı renkli topraklar, yağışlı ılıman 

kuşaklarda koyu renkli, sıcak ve nemli tropikal ve ekvatoral bölgelerde kırmızı renkli 

topraklar yer almaktadır. 
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Resim 1.22: Kırmızı renkli toprak 

Topraktaki nem miktarı da toprak rengini etkileyen faktörlerden biridir. Nemli 

topraklar daha koyu renge sahiptir. 

 

Resim 1.23: Koyu renkli topraklar 

 

1.4.7 Toprak Sıcaklığı 
 

Toprak sıcaklığı; bitki gelişimi, mikroorganizma faaliyeti, organik ve inorganik 

maddelerin parçalanması ile topraktaki kimyasal olayların devam etmesi için en önemli 

faktörlerden biridir. Yeter derecedeki sıcaklıklarda topraktaki biyolojik ve kimyasal 

faaliyetler devam eder. Topraktaki sıcaklığın düştüğü durumlarda ise bu faaliyetler de durur. 

Bitkilerin iyi bir gelişim göstermesi için uygun toprak sıcaklığı 15–25 °C’ler arasında 

olmalıdır. Toprağın ısınma ve soğuma kapasitesi; toprakta bulunan su miktarına, toprağın 

yüzeyini örten organik maddeye ve bitki örtüsüne bağlıdır. 

 

 

Resim 1.24: Açık ve koyu renkli topraklar 
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1.4.8. Toprak Suyu 
 

Toprak suyu; kimyasal olaylar, bitki gelişimi, mikroorganizma faaliyetleri, çeşitli 

ayrışma ve özellikle iyon alışverişinin sağlanması bakımından son derece önemlidir. Su, 

toprakta adhezyon ve kohezyon kuvvetleri ile tutulmaktadır. Adhezyon, katı toprak 

yüzeylerinin suyu çekme kuvvetidir. Kohezyon ise su moleküllerinin birbirini çekmesi 

olarak tanımlanabilir. Toprak suyu, sızan su ve tutulan su olarak iki bölümde incelenebilir. 

 

 Sızan Su: Su ile doymuş bir topraktaki fazla su yer çekimi kuvvetinin etkisiyle 

boşluklardan toprağın alt tabakalarına doğru iner. İşte bu suya, sızan su adı 

verilir. Sızan sular iyi bir drenajın sağlanması ve besin elementlerinin taşınması 

açısından önem taşımaktadır. Sızan sular alt tabakalara doğru inerken önemli 

miktarda bitki besin elementini de taşırlar. Bu nedenle toprağın veriminde bazı 

sıkıntılar meydana gelmektedir. 

 Tutulan Su: Farklı basınçlarla toprak tarafından tutulan suya verilen addır. 

Tutulan su üç ana başlıkta incelenebilir. Bunlar: 
 

 Kristal Su: Kristal yapıda olan topraklara kimyasal olarak bağlanmış 

suya denir. Kristal su bitki tarafından kullanılamaz. Kil içerikli 

topraklardaki su buna örnek verilebilir. 

 Kapillar Su: Yer çekimi etkisiyle topraktan sızan su, topraktan tamamen 

ayrıldıktan sonra, toprakta kalan suya kapillar su denir. Kapillar suya 

tarla kapasitesi adı da verilmektedir. 

 Higroskopik Su: Toprak zerreleri tarafından 31 atmosfer veya daha 

yüksek basınçla tutulan suya higroskopik su denmektedir. Higroskopik 

su, sıvı özelliğini ve akışkanlığını kaybettiği için bitkiye herhangi bir 

faydası yoktur. 

 

Yağış olarak yeryüzüne düşen veya yeryüzünde bulunan suların, yer çekimi etkisiyle 

toprak altına sızıp geçirimsiz bir tabakayla karşılaşıp orada birikmesiyle oluşan sulara taban 

suları denir. 
 

 

Resim 1.25: Taban suyu 
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Bitkilerin normal gelişmeleri için ihtiyaç duydukları suyun % 80’inin alındığı kök 

derinliğine etkili kök bölgesi derinliği denir. Bu değer sulamada ıslatılacak toprak derinliğini 

oluşturur ve bitki çeşidine göre değişir. Etkili kök bölgesi derinliği 30-180 cm arasında 

değişir.  

 

 

Resim 1.26: Etkili kök bölgesi derinliği 

 

1.4.9. Toprak Havası 
 

Topraktaki boşluklar arasında bulunan havaya toprak havası denir. Toprak havası, 

atmosfer havasının devamı şeklindedir ve bu nedenle toprak içerisinde yaşayan bitkiler ve 

canlılar için oldukça önemlidir.  

 

Toprak havası toprak tipine göre değişiklik göstermektedir. Kumlu topraklarda 

boşluklar fazla olduğundan bol miktarda hava bulunmaktadır. Tam tersi olarak kil içeren 

topraklarda tanecikler arasındaki boşluklar küçük olduğundan hava az bulunur.  

 

Topraktaki hava miktarını etkileyen diğer koşullar toprak işleme ve iklim koşullarıdır. 

Doğru zamanda, doğru aletler ve belirli aralıklarla yapılacak toprak işleme, sıkı yapılı 

toprağın hava kapasitesini artırır. Fakat toprak işleme yaparken aşırıya kaçılmamalıdır. Aşırı 

toprak işleme toprak tanelerini küçülteceği için hava kapasitesinin de düşmesine neden olur. 

 

Resim 1.27: Topraktaki boşluklar 
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1.5. Toprakların Kimyasal Özellikleri 
 

Toprakların kimyasal kısmını oluşturan maddeleri içeren özelliklerdir. Toprağın 

inorganik ve organik bileşenleri, iyon değişimi, toprak reaksiyonu (pH), bitki besin 

maddelerinin topraktaki hareketleri ve katıldıkları reaksiyonlar, toprakların tuzlulaşması, 

alkalileşmesi, toprakta meydana gelen kimyasal ve fizikokimyasal olaylar ve bu olayların 

bitkisel üretime etkilerini ortaya koyan özellikler toprakların kimyasal özellikleri arasındadır.   

 

Toprak ana materyali inorganik ve organik ana materyal olmak üzere ikiye ayrılır. 

Kayaları oluşturan inorganik ana materyal, kimyasal yapı olarak % 99,5 oranında karbon, 

oksijen, silisyum, alüminyum, demir, potasyum, magnezyum, trityum, hidrojen, kalsiyum, 

fosfor, kükürt, mangan, baryum, çinko, sodyum ve azot elementlerini içerir. Kimyasal 

yapısındaki litosferden toprağın yukarıda adı verilen elementler veya oksit ve hidroksitleri 

değişik oranda toprağa geçmektedir. Organik ana materyal ise toprak organik maddesi olarak 

bilinen humuslu toprağa geçmektedir. 

 

1.6. Toprak Reaksiyonu 
 

Toprak reaksiyonu, toprağın sulu çözeltisinde yer alan hidrojen iyonlarını temsil eder 

ve pH (potansiyel hidrojen) olarak ifade edilir. Toprak reaksiyonu yetiştirilecek bitki türü 

açısında önem taşımaktadır. Örneğin asit yapıdaki bir toprakta yonca, şeker pancarı gibi 

bitkiler yetiştirecek olursak bazı olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz. 

 

Toprak reaksiyonu, toprağın asit, alkali (baz) veya nötr durumunun belirlenmesini 

sağlar.  

 

 Topraktaki pH değeri 7 ise o toprak nötr durumdadır, 

 Topraktaki pH < 7 ise asitli toprak durumdadır,  

 Topraktaki pH > 7 ise alkali topraktır.  

 

Toprak reaksiyonunu; bitki gelişimi, topraktaki mikroorganizma faaliyetleri ve bitki 

besin elementlerinin çözünürlüğü üzerine etkilidir. Yetiştiricilik yapacağımız toprağın 

reaksiyon özelliklerini bilmek oldukça önemlidir. Bu nedenle toprak analizlerinin önemli bir 

kısmını oluşturan toprak reaksiyonunun ölçülmesi gereklidir. Toprak reaksiyonunun 

ölçülmesinde iki yöntem uygulanmaktadır. Bunlar: 

 

 Kolorimetrik (Renk) Yöntem: Bu yöntemde temel amaç, belli pH derecelerinde, 

belirli renkler veren bazı boya maddeleri ve indikatörleri kullanmaktır. 

 Elektrometrik Yöntem: Bu yöntem, daha hassas pH ölçümleri için 

kullanılmaktadır. Bu yöntem “pH metre” denilen ölçüm cihazları kullanılarak 

yapılmaktadır. 
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Resim 1.28: pH metre ile ölçüm 

 

Topraklarda görülen tuzluluk oranının ölçümünde ise EC metre adı verilen cihazlar 

kullanılır. Ölçüm yapılacak topraktan en az 200 gr alıp saf su ile temiz bir kabın içerisinde 

karıştırılır. Karışım akışkan bir şekle gelene kadar saf su eklenerek karıştırmaya devam 

edilir. Sonrasında bu karışım 24 saat bekletilir. Bunun sebebi toprakta bulunan iyonların 

tamamen suda çözülmesini sağlamaktır. Karışımı bekledikten sonra saf su ile yıkanmış 

spatula ile karıştırılır ve ölçüm yapılır. Cihazın her ölçümden sonra ölçüm yapılan sıvının 

temas ettiği yerleri saf su ile temizlenmeli ve kurutulmalıdır. 

 

 

Resim 1.29: EC metre 

1.7. Toprakta Bulunan Bitki Besin Maddeleri 
 

Bitkiler gelişimleri için gerekli besin maddelerini topraktaki bitki besin maddelerinden 

sağlar. Bu besin maddelerinden bir veya daha fazlasının eksik olması bitki gelişimini 

engeller veya tamamen durdurabilir. Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan temel besin 
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elementleri yaklaşık on altı tanedir. Bu bitki besin elementleri makro ve mikro besin 

elementleri olarak sınıflandırılabilir. 

 

 Makro Elementler: Bu elementler bitkilerin vejetatif ve generatif 

gelişimlerinin yanında, verim, renk, aroma ve tat gibi pazar değerini artıran 

nicel ve nitel özelliklerini de etkilemektedir. Bitkiler tarafından en fazla 

kullanılan makro besin maddeleri; azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, 

magnezyum ve kükürttür. Bu besin maddelerinden bir veya birkaçının eksik 

olması veya bitki tarafından alınma imkanının olmaması sonucunda bitkiler 

normal gelişimlerini tamamlayamaz ve normal ürün veremez. 

 

 Mikro Elementler: Toprakta az miktarda bulunan ve bitkiler tarafından yeterli 

miktarda alınmadığında bitki gelişimini engelleyen maddelere mikro (iz) 

elementler denir. Bitkiler tarafından en fazla kullanılan mikro besin maddeleri; 

demir, manganez, bakır, bor, çinko, molibden ve klordur. Mikro besin 

maddeleri toprakta yeterli miktarda bulunmuyorsa mutlaka gübre şeklinde 

verilmeli ve bitkilerin ihtiyacı karşılanmalıdır. 

 

Bitkiler besin maddelerinin bunların bir kısmını topraktan, bir kısmını havadan ve 

sudan temin ederler. Bitkiler tarafından temin edilme şekline göre besin elementleri şöyle 

sınıflandırılabilir: 

 

 Havadan Temin Edilen Bitki Besin Maddeleri: Havadan temin edilen bitki 

besin maddeleri karbondioksit (CO2), hidrojen (H) ve oksijendir (O). Bitkiler 

karbondioksit ve oksijenin büyük bir bölümünü havadan doğrudan doğruya 

fotosentez yoluyla alır.  

 

 Sudan Temin Edilen Bitki Besin Maddeleri: Sudan temin edilen bitki besin 

maddesi hidrojendir. Bitkiler hidrojeni doğrudan ve dolaylı olarak sudan 

almaktadır.  

 

 Topraktan Temin Edilen Bitki Besin Maddeleri: Topraktan temin edilen 

makro bitki besin maddeleri; azot (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), 

magnezyum (Mg) ve kükürttür (S). Topraktan temin edilen mikro bitki besin 

maddeleri ise demir (Fe), manganez (Mn), bor (B), molibden (Mo), bakır (Cu), 

çinko (Zn) ve klordur (Cl). Bitkiler bu maddeleri topraktan kökleri aracılığıyla 

temin ederler. 

 

1.8. Toprakta Bulunan Bitkisel ve Hayvansal Canlılar 
 

Toprakta bulunan bitkisel ve hayvansal canlılar hem toprak oluşumu hem de bitki 

yetiştiriciliği açısından önem taşımaktadır. Bu canlılar şunlardır: 
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1.8.1. Bitkisel Canlılar 
 

Toprakta yer alan bitkisel canlılar şunlardır: 

 

 Algler: Algler, klorofil içeren mikroskobik canlılar olup kendi besinlerini 

sentezleyebilir. Algler toprakta bulunan azot ve minerallerin organik 

maddeye dönüşmesini sağlar. Ayrıca organik maddelerin ayrıştırılmasına 

katılarak bazı kayaları ve mineralleri çözerek toprak oluşumunu da 

sağlar. Alglerin varlığı kimyasal gübre kullanılan topraklarda toprak 

yüzeyinde meydana gelen yeşil renkli alg oluşumu ile gözlemlenebilir.  

 

Resim 1.30: Algler 

 

1.8.2. Hayvansal Canlılar 
 

Toprakta yer alan hayvansal canlılar şunlardır: 

 

 Nematodlar: Nematodlar; toprakta bol miktarda bulunan simetrik, 

segmentsiz ve vücut boşluğu olmayan çok küçük canlılardır. Su bulunan 

koşullar nematodların yaşaması için en uygun ortamlardır. Topraktaki 

organik maddeleri parçalayarak inorganik maddeler ile karıştırır ve 

toprağın havalanmasını sağlar. Fakat nematodlar bitki yetiştiriciliğinde 

çok büyük zararlara neden olabilir.  

 

 

Resim 1.31: Nematod 
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 Protozoalar: Toprakta yaşayan tek hücreli canlılardır. Genel olarak 

nemli ve organik maddece zengin topraklarda yaşar. Diğer canlılara göre 

toprakta oldukça az sayıda bulunur. Hazır besin alan bu canlılar, diğer 

protozoaları veya bakterileri parçalayarak enerji elde eder. 

 

 

Resim 1.32: Protozoa 

 

 Solucanlar: Tarımsal açıdan büyük öneme sahip toprak canlılarıdır. 

Solucanlar organik maddece zengin ve bol miktarda kalsiyum içeren 

topraklarda yaşar. Solucanların toprak oluşumunda ve verimliliğinde 

oldukça önemli etkileri vardır. Topraktaki hareketleri ile toprağın 

havalanma ve su tutma şartlarını düzene sokan canlılardır. 

 

 

Resim 1.33: Toprak solucanı 

 

Yukarıda anlatılan canlıların dışında, toprağın havalanması, parçalanması ve yer 

değiştirmesini sağlayan salyangoz, karınca, örümcek, kırkayak, tarla fareleri ve kör fareler 

toprakta bulunan diğer canlılar arasında yer almaktadır. 

 

1.9. Toprakta Bulunan Mikroorganizmalar 
 

Toprakta yer alan, bitki beslenmesi ve toprak oluşumu için gerekli başlıca 

mikroorganizmalar şunlardır: 
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 Bakteriler 

 

Toprakta en fazla bulunan grubu bakteriler oluşturur. Bakteriler tek hücreli bitkisel 

canlılardır. Sayısı ortam şartlarına göre değişiklik gösterir. Uygun şartlar altında toprak 

kümeleri etrafında koloniler oluşturur. Şartlar yok oluğunda ise spor denilen yapılar 

oluşturarak yaşamaya devam ederler. Toprakta yaşayan bakteriler beslenmelerine göre ikiye 

ayrılır. Ortamda bulunan organik maddeleri ayrıştırarak hem kendi besinlerini hem de madde 

döngüsü sağlayan bakterilere heterotrof bakteriler denir. İnorganik maddeleri okside ederek 

enerji elde eden bakterilere de ototrof bakteriler adı verilir. 

 

 

Resim 1.34: Toprak bakterileri 

 

 Mantarlar 

 

Mantarlar yeşil renk (klorofil) içermeyen ve enerji olarak organik maddeleri kullanan 

bitkisel canlılardır. Mantarlar salgıladıkları bazı kimyasal maddeler ile organik bileşikleri 

ayrıştırır. Ayrıca toprak strüktürünün oluşumunda küf mantarlarının önemli etkileri 

bulunmaktadır. Genellikle asit reaksiyona sahip topraklarda bulunur. 

 

 

Resim 1.35: Toprak mantarları 

 

 Aktinomisetler 

 

Aktinomisetler tek hücreli canlılardır. Vücut yapıları küf mantarlarını andırır. Şartların 

uygun olması halinde toprakta fazla miktarda bulunur. Asitli toprakları pek sevmez. 

Topraktaki organik atıkları parçalama yetenekleri diğer bitkisel organizmalara göre daha 

yüksektir. Aktinomisetler toprak strüktürünün oluşumunda daha aktif canlılardır. 
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Resim 1.36: Topraktaki aktinomisetler 

 

1.10. Toprak Canlılarının Toprak Verimliliğine Etkileri 
 

Toprak canlılarının toprak verimliliğine olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu 

etkiler şunlardır: 

 

 Toprak Canlılarının Toprak Verimliliğine Olumlu Etkileri; 

 

 Toprak canlıları organik maddeleri ayrıştırarak toprağın mineral 

yönünden zenginleşmesini sağlar.  

 Karbonhidrat, yağlar ve organik asitleri, su ve karbondioksite kadar 

parçalarlar.  

 Azotlu bileşikleri de hava azotuna çevirirler. 

 Hava azotunu bağlayarak bitkilerin kullanabileceği azotlu bileşiklere 

çevirir. 

 Topraktaki organik asitlerin meydana gelmesini sağlayarak mineralleri, 

bitkilerin kullanabileceği hale getirir. 

 Toprak strüktürünün oluşmasını sağlar. 

 Liken ve algler gibi canlılar çıkardıkları asitlerle kaya ve minerallerin 

kimyasal ve fiziksel olarak parçalanmasını sağlar. 

 

 Toprak Canlılarının Toprak Verimliliğine Olumsuz Etkileri; 

 

 Toprakta bulunan azot ayırıcı canlılar, topraktaki azotun havaya 

karışmasını sağlayarak toprakta bulunan azot miktarının azalmasına 

neden olur. 

 Bazı bitki ve hayvanların hastalanmasına neden olur. 

 Toprak canlılarının kullandıkları mineraller yüksek yapılı bitkiler için de 

önemlidir. Bitkilerin bu mineralleri elde etmelerini zorlaştırır. Bu da bitki 

gelişimini olumsuz etkiler. 

 Toprak canlıları bitkilere zararlı bazı toksik maddeleri çıkarır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Toprağın yapısını inceleyiniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Toprağı oluşturan ana materyalleri tanıtan 

pano veya sunum hazırlayınız. 

 Ana materyali oluşturan parçalardan 

örnek toplayınız. 

 Topladığınız örnekleri bir panoya 

yapıştırınız. 

 Örneklerin alt kısmına açıklayıcı 

bilgileri yazınız. 

 Hazırladığınız panonun fotoğrafını 

çekiniz. 

 Toprağı kavanoz içerisinde su ile 

karıştırarak toprağı meydana getiren 

unsurları sıralayınız. 

 Hazırladığınız toprağı su dolu kavanoza 

aktarınız. 

 Toprağın kavanozun alt kısmına 

çökmesini gözlemleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not alınız. 

 pH metre ile toprak reaksiyonunu 

ölçünüz. 

 pH metrenin kalibrasyon ayarını yapınız. 

 Ölçüm yapılacak yere (arazi veya 

laboratuar) karar veriniz. 

 pH metre ölçüm yapınız. 

 Ölçüm değerlerini kaydediniz. 

 Ölçüm sonrası pH metreyi temizleyiniz. 

 EC metre ile toprağın tuzluluk oranını 

ölçünüz. 

 EC metrenin kalibrasyon ayarını yapınız. 

 Ölçüm yapılacak toprağı saf su ile 

karıştırıp hazır hale getiriniz. 

 EC metre ile ölçüm yapınız. 

 Ölçüm sonuçlarını kaydediniz. 

 Ölçüm sonrası EC metreyi temizleyiniz. 

 Toprakta gözle görülebilir canlıları 

tanıyınız ve bu canlılardan örnek 

toplayınız. 

 Toprak canlılarını araştırarak tanıyınız. 

 Toprağı kazınız. 

 Kazdığınız bölgede bulunan canlılardan 

örnekler toplayınız. 

 Topladığınız örneklerin fotoğraflarını 

çekiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )  Genellikle toprağın yaklaşık olarak % 55’i boşluklardan, kalan % 45’i de katı 

maddelerden oluşmuştur. 

2. (   )  Toprağın meydana geldiği materyale ana materyal adı verilmektedir. 

3. (   )  Toprağı oluşturan tanelerin büyüklük bakımından oranları ve dağılış durumlarına 

toprak strüktürü denir. 

4. (   )  Yer çekimi etkisiyle topraktan sızan su, topraktan tamamen ayrıldıktan sonra 

toprakta kalan suya kapillar su denir. 

5. (   )  Topraktaki pH < 7 ise alkali toprak durumdadır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Oksijenin diğer bir elementle birleşmesi veya herhangi bir bileşikteki oksijen miktarının 

artmasına ………………………. denir. 

7. Ülkemiz tarım alanlarının büyük bir bölümü ………………… tip topraklardır. 

8. Kök, yaprak ve sap gibi bitki artıkları ile diğer organik maddeleri içeren horizon …… 

horizonudur. 

9. Bitkilerin iyi bir gelişim göstermesi için uygun toprak sıcaklığı ……………… °C’ler 

arasında olmalıdır. 

10. Toprakta az miktarda bulunan ve bitkiler tarafından yeterli miktarda alınmadığında bitki 

gelişimini engelleyen maddelere ……………. (….) elementler denir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Çevrenizde bulunan değişik toprakların reaksiyonunu pH metre ile ölçünüz. 

 

 Toprak reaksiyonu ölçümü 

 Malzemeler 

o Kova 

o Eldiven 

o El küreği 

o Toprak 

o pH metre 

o Bardak 

o Su 

o Kalem, kâğıt 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Reaksiyon için uygun ortam seçtiniz mi?   

2. Reaksiyon ölçümü için gerekli alet ve ekipmanı hazırladınız mı?   

3. Ortamın temiz olmasına dikkat ettiniz mi?   

4. Toprağı oluşturan ana materyalleri tanıtan pano veya sunum 

hazırladınız mı? 

  

5. Toprağı kavanoz içerisinde su ile karıştırarak toprağı meydana getiren 

unsurları sıraladınız mı? 

  

6. pH metre ile toprak reaksiyonunu ölçtünüz mü?   

7. EC metre ile toprağın tuzluluk oranını ölçtünüz mü?   

8. Toprakta gözle görülebilir canlıları tanıyıp, bu canlılardan örnek 

topladınız mı? 

  

9. Elde ettiğiniz sonuçları kayıt altına aldınız mı?   

10. Elde edilen sonuçlara göre ilgiliye önerilerde bulundunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Toprak numunesi alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan bir tarım arazisini gezerek numune alınacak ve 

alınmayacak yerleri belirleyiniz.  

 Belirlediğiniz bu alanlarda hangi kriterleri göz önünde bulundurduğunuzu bir 

tablo haline getiriniz. 

 Bir bahçeden yaprak örnekleri alarak, uygun şekilde paketleyiniz. 

 Toprak ve yaprak numuneleri için ayrı ayrı etiket hazırlayınız.  

 

2. TOPRAK NUMUNESİ 
 

2.1. Bitki Beslemede Numune Almanın Önemi 
 

Tarımsal üretimde temel unsurların başında toprak gelmektedir. Toprak numunesi 

alma, toprakta bulunan besin elementlerinin miktarını tespit edip üretimi yapılacak bitkilerin 

ihtiyaç duyduğu gübrelerin tekniğine uygun şekil ve zamanda toprağa verilmesini 

amaçlamaktadır. Böylece bitkinin dengeli beslenmesi sağlanarak elde edilecek ürünün 

miktar ve kalitesi artırılmaktadır. 

 

Analiz amacıyla topraktan numune alınırken örneklemenin doğru alınması gereklidir. 

Aksi takdirde analizden istenen sonucun alınması mümkün olmaz. Uygun bir şekilde 

alınmayan toprak numunelerinin analizi ile ortaya çıkan yanlış ve yararsız sonuçlar zaman, 

işçilik ve ürün kaybına neden olacaktır. 

 

Yapısında pek çok besin maddesini bulunduran topraktaki bu elementler her zaman 

yeterli gelmeyebilir. Yoğun (entansif) tarım yapılan alanlarda, toprak zaman içerisinde besin 

maddeleri bakımından fakirleşir. Üretimden istediğimiz miktar ve kalitede ürün alabilmemiz, 

toprakta eksilen besin maddelerinin takviye edilmesine bağlıdır. Aksi durumda bitkilerde bir 

takım beslenme bozuklukları ve verim düşüşleri görülür. Burada bilinmesi gereken en 

önemli nokta toprağa hangi gübreden, ne miktarda, ne zaman ve ne şekilde vereceğini 

bilmektir. İşte topraktan numune alarak analiz yapılması bu noktada önem kazanmaktadır. 

 

Analiz yapmadan yapılacak bir besin takviyesi ile yanlış zamanda ve gerekli olan 

gübreden daha az gübre kullanılması durumunda verim ve kalite de düşüşler görülür. Benzer 

şekilde gereğinden fazla gübre kullanımında, masraf artar ve bitkiler olumsuz etkilenir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

31 

 

Toprak analizleri ile toprakta eksilen besin maddelerinin tespiti, toprağa hangi 

gübreden, ne miktarda verileceğinin belirlenmesi ve toprakta bitkiler tarafından alınabilir 

besin elementi miktarını öğrenmek mümkün olmaktadır. Ayrıca yapılacak toprak analizleri 

ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve besin maddelerinin miktarları 

belirlenmektedir. 

 

2.2. Toprak Numunesini Alınırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Toprak numunesi alınırken dikkat edilecek başlıca hususlar şunlardır: 

 

 Toprak numuneleri alınırken örnek alınacak alanın özelliklerini tam olarak 

yansıtması için arazinin şekline uygun olarak zikzaklar çizecek şekilde arazide 

dolaşılarak örnek alınmasına dikkat edilmelidir. 

 

 

Şekil 2.1: Arazide zikzak çizerek numune alma yöntemi 

 

 Numune alınacak toprağın özellikleri aynı ise tarla bitkilerinin yetiştirildiği 

yerlerde 40 dekar, bahçe bitkileri yetiştirilen yerlerde ise 20 dekar 

büyüklüğündeki alanlardan numune alınmalıdır.  

 Alınacak numuneler 8-10 veya daha fazla yerden ve uygun derinliklerden 

alınmalıdır. Alınan toprak numuneleri karıştırılarak karma örnek haline 

getirilmelidir.  

 Numune alınacak toprağın özellikleri birbirinden farklı ise ayrı ayrı bölgelerden 

numune alınmalıdır. Örnek olarak aynı tarla içinde farklı renge sahip yerler, 

farklı toprak derinliğine sahip yerler, farklı miktarda ürün kaldıran yerler ve 

farklı toprak işleme ve bakım işlerinin yapıldığı yerler varsa ayrı numune 

alınmalıdır. 

 Toprak numunesi alma zamanı yetiştiricilik şekline göre değişiklik gösterir. Tek 

yıllık bitki ve sera yetiştiriciliği yapılan yerlerde ekim veya dikimden önce 

alınmalıdır.  

 Bu alanlarda numuneler 30 cm derinlikten alınmalıdır.  

 Meyve bahçelerinde ise gübreleme zamanından yaklaşık 1-1,5 ay önce toprak 

numunesi alınmalıdır. Meyve bahçelerinden numune alınırken ağaçların 

büyüklüğüne bakılarak ağaç taç iz düşümünden 4-8 farklı noktadan numune 

alınmalıdır.  
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 Numune alınacak derinlikler ise 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm gibi farklı 

derinlikte olabilir. 

 Toprak numunesi alımında çeşitli aletler kullanılmaktadır. Bu aletler toprak 

burgusu, toprak sondası ve kürektir. Toprak çok nemli veya kuru değilse toprak 

sondası, toprak kuru ise toprak burgusu ile numune alınmalıdır. 

 Topraktan numune alma zamanı öncelikle iklim şartlarına bağlıdır. Sıcaklık ve 

nemin uygun olması şartı ile yıl içerisinde herhangi bir zaman diliminde 

topraktan numune alınabilir. Toprağın don halinde olduğu veya çok çamurlu 

olduğu zamanlarda numune alınmamalıdır. Genel olarak toprak numunesi ekim 

dikimden veya gübreleme tarihinden yaklaşık 1,5–2 ay önce alınmalıdır. 

 

2.3. Toprak Numunesi Alma 
 

Toprak numunesi alınırken toprak burgusu veya el (kürek, bel) ile numune alınabilir. 

Bu yöntemlerle numune alınması şöyle yapılır: 

 

2.3.1. Toprak Burgusu İle Numune Alma 
 

Toprak burguları farklı şekillerde olabilir. Temel amaç analize gönderilecek toprağın 

uygun şartlarda alınarak laboratuvara gönderilmesidir. Toprak numunesi burgu ile alınacaksa 

yapılması gereken işlemler şunlardır: 

 

 

Resim 2.2: Toprak burgusu tipleri 

 

 Burgu ile numune alınacak toprağın kuru olması gereklidir. Toprak burgusu dik 

olarak ve elle döndürülerek toprağa batırılmalıdır.  

 

Resim 2.3: Burgu ile numune alma 
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 Toprak burgusu ile numune derinliği yaklaşık olarak 30 cm olmalıdır. 

 

 

Resim 2.4: Numune alma derinliği 

 

 Alınan numune, burgunun 1/3’lük alt kısmından alınmalıdır. Örnek olarak 30 

cm’lik uzunluğa sahip burgunun alt kısmından 10 cm’lik toprak parçası örnek 

alınmalıdır. 

 

 

Resim 2.5: Alınacak numune örneği 

 

2.3.2. El İle Numune Alma 
 

Toprak numunesi el ile alınacaksa yapılması gereken işlemler şunlardır: 

 

 Öncelikle numune alınacak toprağın üzerindeki ot, sap gibi şeyler el ile 

temizlenir. 

 

Resim 2.6: Temizlenmiş arazi yüzeyi 
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 Daha sonra temizlenen bölgeye kürek 20 cm derinlikte batırılır ve V şeklinde 

çukurlar açılır. 

 Çukurdan çıkarılan bu ilk toprak, açılan çukurun hemen yanına konur. 

 Açılan çukur içine kenarlardan dökülen toprak el ile temizlenir. 

 Sonra çukurun düzgün yüzeyinden 3-4 cm kalınlığında ve 18-20 cm boyunda 

bir toprak parçası alınır. 

 
 

 

Resim 2.7: Numune alma 

 

 Alınan parçanın kürek üzerinde yalnızca yan taraflarından düzeltilerek kova, 

bez veya torba üzerine konur.  

 

 

Resim 2.8: Kovaya boşaltılmış numune 

 

 Bu şekilde bir adet toprak örneği alınmış olur. 

 Arazinin büyüklüğüne göre yaklaşık 10-20 adet farklı örnek aynı şekilde 

alınarak kovaya konur. 

 Kovadaki bu topraklar iyice karıştırılır ve 1-1,5 kg toprak alınarak torbaya 

konur. 

 Alınan numune etiketlenir ve analiz için laboratuvara gönderilir. 
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Resim 2.9: Numunenin poşetlenmesi 

 

2.4. Bitkilerden Numune Alma Teknikleri 
 

Bitki analizleri; bitki bünyesindeki besin elementleri miktarını ortaya koymak olarak 

tanımlanabilir. Böylece bitkilerin yetiştirildikleri topraklardaki beslenme durumları ve 

beslenmelerinde herhangi bir olumsuzluk yaratacak faktör varsa bu durum tespit edilir ve 

gereken tedbirler alınabilir. 

 

Bitki analizi yapmanın temel amaçları şunlardır: 

 

 Bitkilerde görülen besin elementi oranını tespit etmek, 

 Bitkinin beslenme durumu hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Toprakların besin sağlama kapasitelerinin belirlenmesi amacıyla toprak 

analizlerine yardımcı olmak, 

 Besin elementlerinin elverişliliklerini ve bitkilerin besin alımı kapasitelerini 

belirlemek, 

 Besin elementi durumu ile bitki performansı arasındaki ilişkileri incelemek, 

 Toprağın verimlilik durumu ve uygulanan gübre programının uygun olup 

olmadığı tespit etmek amacıyla yapılır. 

 

Bitki analizleri sap, gövde, dal, sürgün gibi bitkinin değişik kısımlarından yapılabilir. 

Ancak, en uygun olanı yaprak analizleridir. Çünkü yaprak, bitkinin besin maddesi fazlalık ve 

noksanlıklarını en iyi gösteren organdır. Bitki numunelerinin alınması için herhangi bir 

yöntem mevcut değildir. Bitki çeşidine, yaşına ve amaca göre farklılıklar gösterir. Tek ve 

çok yıllık bitkilerde numune alma farklılık gösterebilir. 

 

Tek yıllık bitkilerde 1 metre uzunluk ve genişlikteki çerçeveler parsel büyüklüğüne 

göre tesadüfi olarak tarlanın 3-6 değişik kısmına konur ve çerçeve içinde kalan ve genel 

olarak gelişmesini tamamlamış en genç yapraklardan numuneler alınır. 

 

Çok yıllık bitkilerde (ağaçlar) gelişmesini tamamlamış en genç yapraklar, ağacın her 

yönünden ve bir yıllık sürgünlerin üzerindeki yapraklar alınır.  
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Resim 2.10: Ağaçlardan numune alma 

 

Örnek almak için en uygun zaman tam çiçeklenmeden yaklaşık 8-12 hafta sonradır. 

Bu dönem yaklaşık temmuz sonu-ağustos ortasına denk gelmektedir. Yukarıda belirtilen 

kurallara uygun olarak, bahçenin özelliklerine göre U veya zikzak şeklinde dolaşılarak, 

örnek alınacak ağaçlar belirlenir. Örnekler, belirlenen ağaçların omuz hizasındaki güneş 

gören dallarından alınır. Bu dallardaki orta yapraklar sapları ile birlikte koparılır. Asma 

yaprağı, pamuk yaprağı gibi büyük yapraklı bitkilerden 40-60 adet, zeytin yaprağı gibi küçük 

yapraklı bitkilerden 100 adet, narenciyelerde ise 50-60 adet yaprak analiz için yeterlidir.  

 

 

Şekil 2.11: Çok yıllık bitkilerden numune alma 

 

Yaprak örnekleri delikli naylon torbalara alındıktan sonra; örneğin alındığı tarla, arazi 

sahibinin adı, örneğin alındığı tarih ve yeri belirten iki adet etiket yazılarak biri torbanın 

içine atılır, diğeri ise torbanın ağzına bağlanır. Yapraklardan alınan örnekler serin ortamda 

ve en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. 
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2.5. Numune Alımında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Yaprak örneği alırken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır: 

 

 Arazideki farklı çeşit ve yaş grubundaki bitkiler için ayrı ayrı örnek alınmalıdır.  

 Arazi, toprak özellikleri yönünden farklılıklar gösteriyorsa her bir kısımdan ayrı 

örnek alınmalıdır.  

 Hastalık ve zararlı belirtisi olan, yanmış, kurumuş, kıvrılmış veya herhangi bir 

böcek tarafından yenmiş, yırtılmış yapraklar alınmamalıdır.  

 Benzer özelliğe sahip arazilerden her 20 dekar için bir örnek alınmalıdır.  

 Örnek olarak seçilen yapraklar o büyüme devresi için ortalama yapraklanma 

koşullarına sahip olmalıdır.  

 Anormal derecede büyük veya küçük yapraklar örnek olarak alınmamalıdır.  

 Bahçedeki ağaçların en az % 20’sinden (her beş ağacın birinden) örnek 

alınmalıdır.  

 Bahçe içerisinde U veya zikzak şeklinde yürüyerek ve bir ağaç atlanarak omuz 

hizasındaki o yıla ait gelişimini tamamlamış genç sürgünlerden ve ağacın dört 

bir tarafından alınmalıdır. 

  Alınan yaprak örneklerinin tür ve çeşit özellikleri aynı olmalıdır. Karışık olarak 

örnek alınmamalıdır. 

 Özellikle meyve ağaçları bir bahçede farklı yaşlarda bulunabilir. Örneğin 5 ile 

25 yaşındaki ağaçların yaprakları karıştırılarak örnek alınmamalıdır. Aynı yaş 

guruplarındaki ağaçlardan örnek almaya özen gösterilmelidir. 

 Alınan yaprak örnekleri tarla, bahçe veya ağaçları temsil etmelidir. 

 Yaprak örnekleri günün herhangi bir zamanında alınabilir. Fakat yaprakların 

ıslak olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Bitki numuneleri genel olarak yaprak ayası ve sapları birlikte olmak üzere 60-

80 adet alınmalıdır. 

 

2.6. Numunenin Etiketlemesi 
 

Numunelerin etiketlenmesi toprak ve yaprak numuneleri için ayrı ayrı yapılır. 

 

 Toprak Numunesini Etiketleme: 

 

Alınan toprak numunesine ait bilgilerin bilinmesi amacıyla etiketlenmesi gereklidir. 

Etiket üzerine yazılacak bilgiler için kurşun kalem kullanılmalı ve aşağıdaki bilgiler 

yazılmalıdır: 
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Resim 2.12: Etiketlenecek numune 

 

 Arazi sahibinin adı, soyadı ve adresi, 

 Arazinin mevki ve büyüklüğü, 

 Numunenin alındığı derinlik, 

 Araziye önceki sene ekilen bitki veya bitkilerin adı, 

 Araziye önceki sene verilen gübre miktarları, 

 Araziden önceki sene dekardan alınan verim, 

 Arazide yetiştirilmesi düşünülen bitki türü, 

 Numune meyve bahçesinden alınmış ise ağaçların türü, yaşı ve anaç 

çeşidi, 

 Arazide yeni meyve tesisi kurulacaksa yetiştirilmesi düşünülen türler, 

 Arazinin sulama durumu, 

 Yapılacak sulama sistemi, 

 Numuneyi alan kişinin bilgileri, 

 Numunenin alındığı tarih, 

 Numuneye verilen numara. 

 

Hazırlanan bu etiket torbanın içine bırakılır. Aynı etiketten bir tane de torbanın dışına 

yapıştırılır. Daha sonra alınan bu numune analiz amacıyla en yakın toprak laboratuvarına 

gönderilir. 

 

 Yaprak Numunesini Etiketleme: 

 

Yaprak numuneleri polietilen veya bez torbalara konur, iki adet etiket hazırlanarak bir 

tanesi ile torba bağlanır, diğeri ise torbanın içine atılır. Hazırlanacak etikette şu bilgiler 

olmalıdır:  

 

 Örneğin alındığı yer ( il, ilçe, köy)  

 Örneğin alındığı mevki  

 Örneğin temsil ettiği bahçe veya arazi büyüklüğü (dekar)  

 Ağacın yaşı  
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 Bitki türü  

 Sulama şekli  

 Sulu veya kuru ziraat yapıldığı  

 Daha önce verilen gübre miktarı ve cinsi  

 Örnek alınan bahçedeki bitkilerin yapraklarında gözlemlenen anormal 

belirtiler  

 

Numuneler alındıktan sonra en kısa sürede ve hızla laboratuvara ulaştırılmalıdır. Aynı 

gün laboratuara gönderilemeyen örnekler buzdolabında kısa bir süre için saklanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Toprak numunesi alınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tekniğine uygun bitki ve toprak numunesi 

alınız. 

 Numune alınacak araziyi geziniz. 

 Numune almanın uygun olmadığı 

alanları belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz uygun alanlardan toprak 

numunesi alınız. 

 Bitki numunesi alınacak bahçeyi ve 

araziyi geziniz. 

 Tek ve çok yıllık bitkilere uygun olarak 

numune alınız. 

 Numuneleri tekniğine uygun hazırlayınız 

ve paketleyiniz. 

 Toprak ve bitki numuneleri için ayrı ayrı 

ve uygun paketler kullanınız. 

 Numuneler zarar görmeyecek şekilde 

paketleyiniz. 

 Paketleri uygun şekilde bağlayınız ve 

etiketleyiniz.  

 Numune etiket bilgilerini eksiksiz ve 

doğru olarak doldurunuz ve etiketleyiniz. 

 Etiket hazırlarken iki adet hazırlayınız. 

 Etiketleri hazırlarken kurşun kalem 

kullanınız. 

 Toprak ve bitki numunelerinin etiketleri 

için gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru 

bir şekilde doldurunuz. 

 Etiketlerin bir tanesini torbanın içine, 

diğerini dışına bağlamayı unutmayınız. 

 Numuneyi zamanında laboratuvara 

ulaştırınız. 

 Numuneyi aynı gün içinde gönderiniz. 

 Aynı gün içinde gönderme imkânınız 

yoksa uygun şartlarda muhafaza ederek 

en kısa süre içerisinde gönderiniz. 

 Bitki numuneleri aynı gün 

gönderilemeyecekse buzdolabında 

muhafaza ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   )  Numune alınacak toprağın özellikleri aynı ise tarla bitkilerinin yetiştirildiği yerlerde 

40 dekar, bahçe bitkileri yetiştirilen yerlerde ise 20 dekar büyüklüğündeki alanlardan 

numune alınmalıdır. 

2. (   )  Tek yıllık bitki ve sera yetiştiriciliği yapılan yerlerde toprak numunesi ekim veya 

dikimden sonra alınmalıdır. 

3. (   )  Toprak burgusu ile numune derinliği yaklaşık olarak 30 cm olmalıdır. 

4. (   )  Bitki analizleri sap, gövde, dal, sürgün gibi bitkinin değişik kısımlarından yapılabilir. 

Ancak, en uygun olanı yaprak analizleridir. 

5. (   )  Çok yıllık bitkilerde (ağaçlar) gelişmesini tamamlamış en genç yapraklar, ağacın her 

yönünden ve bir yıllık sürgünlerin üzerindeki yapraklar alınır 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Toprak numuneleri alınırken örnek alınacak alanın özelliklerini tam olarak yansıtması 

için arazinin şekline uygun olarak ………………………. çizecek şekilde arazide 

dolaşılarak örnek alınmasına dikkat edilmelidir. 

7. Meyve bahçelerinde ……………………… zamanından yaklaşık 1-1,5 ay önce toprak 

numunesi alınmalıdır. 

8. Burgu ile numune alınacak toprağın ………………… olması gereklidir. 

9. Bahçedeki ağaçların en az ………………….. (her beş ağacın birinden) örnek 

alınmalıdır. 

10. Bitki numuneleri genel olarak yaprak ayası ve sapları birlikte olmak üzere ………… 

adet alınmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Çok yıllık bitkilerden (ağaçlardan) yaprak numunesi alınız. 

 

 Yaprak numunesi alma 

 Malzemeler 

o Örnek alınacak çok yıllık bitkiler 

o Eldiven 

o Budama makası 

o Kağıt, kalem 

o Naylon torba 

o Etiket 

o İp 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Yaprak alımı için uygun alet ve ekipmanı hazırladınız mı?   

2. Analize uygun ağaç ve yaprakları tespit ettiniz mi?   

3. Çok yıllık bitkilerden (ağaçlardan) yaprak numunesi aldınız mı?   

4. Tekniğine uygun bitki ve toprak numunesi aldınız mı?   

5. Numuneleri tekniğine uygun hazırlayıp paketlediniz mi?   

6. Numune etiket bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurup 

etiketlediniz mi? 

  

7. Numuneyi zamanında laboratuvara ulaştırdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Toprağın yapısını ve besin maddelerini düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Etrafınızdaki arazileri gezerek sorun olup olmadığını araştırınız. 

 Sorunlu arazilerin fotoğraflarını çekiniz ve bir pano haline getiriniz. 

 Toprak ıslahında kullanılan kimyasal maddelerden bir pano oluşturunuz. 

 Toprak analizi yapan bir kuruluşa giderek analizlerin nasıl yapıldığı ve çıkan 

sonuçlara göre çiftçilere hangi tavsiyelerde bulunulduğu hakkında bir araştırma 

yapınız. 

 

3. TOPRAK YAPISI VE BESİN MADDELERİ 
 

3.1. Toprağın Yapısı 
 

Toprak yapısı toprak verimliliği açısından önemlidir. Toprakta bitkinin yetişebilmesi 

için toprak yapısının gözenekli, suyu geçiren, tutabilen ve aşırı su birikmesini önleyecek 

özellikte olması gerekir. Toprağı oluşturan; katı, sıvı ve gaz kısım olarak adlandırılan başlıca 

üç ana unsur vardır. 

 

 Toprağın Katı Kısmı 

 

Toprağın katı kısmını çeşitli şekil ve irilikteki organik ve inorganik maddeler 

oluşturur. Bitkisel ve hayvansal kökenli maddelere organik madde denir. Bitkisel ve 

hayvansal kökenli olmayan maddelere ise inorganik madde denir. İnorganik maddeler aynı 

zamanda mineral madde diye de adlandırılır. 

 

Toprağın yaklaşık % 50’lik kısmını katı kısım oluşturur. Katı kısım içerisindeki 

organik madde ve inorganik madde oranı toprağın özelliklerine göre değişir. İyi bir toprağın 

katı kısmında % 5 oranında organik madde, % 45 oranında inorganik madde bulunmaktadır. 

Organik maddeler, toprak içerisindeki canlıların atık ve artıklarıdır. Bizzat toprak 

canlılarının kendisi de organik madde sayılmaktadır. Toprağın katı kısmında kaya, taş, çakıl 

gibi kaba maddeler de bulunabilir. Bunlar çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Ancak, asıl 

tarım toprağını meydana getiren ve toprakta önemli bir yer tutan, kum, silt ve kil gibi küçük 

taneciklerdir. Kum gözle görülebilir. Ancak, kil ve silt çok küçük olduğu için gözle 

görülemez. Kumlu topraklar, tek parçalı oldukları için suyu kolaylıkla geçirirler, su tutma 

kapasiteleri düşüktür. Bu nedenle bitki yetiştiriciliği için elverişli topraklar değildir. Killi 

topraklarda ise toprağın suyu geçirmesi yavaştır, köklerin havalanması zordur. Bu 

topraklarda da bitki yetişmesi güçtür. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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 Toprağın Sıvı ve Gaz Kısmı 

 

Toprağın katı kısımdan geri kalan bölümü yani yaklaşık % 50’si gözenek ve 

boşluklarından ibarettir. Bu gözenek ve boşluklarında hava ve su bulunur. Hava, toprağın 

gaz kısmını, su ise sıvı kısmını oluşturur. Topraktaki su ve hava oranı sürekli değişir. 

Örneğin; toprak içerisinde su oranı % 20 iken, hava oranı % 30’dur. Su oranı % 15 ise, hava 

oranı % 35 olur. Yani topraktaki hava ve su oranının toplamı % 50’yi tamamlar. 

 

Toprağın sıvı kısmını oluşturan toprak suyu, yağışlar ve sulama ile toprağa ulaşır. Su 

toprak içerisindeki gözeneklerde hareket eder ve fazlası aktıktan sonra geriye kalan kısmı 

büyük ölçüde yine gözeneklerde tutulur. Bitkiler ve diğer toprak canlıları, ancak toprakta 

tutulan sudan yararlanırlar. Toprak suyu bitkilerin ve toprak içerisindeki diğer canlıların 

yaşaması için mutlaka gereklidir.  

 

Toprağın gaz kısmını oluşturan toprak havası, su tarafından doldurulmamış 

gözeneklerde bulunur. Toprak havası bizim soluduğumuz atmosferik havadan farklı bir 

bileşime sahiptir. Toprak havasında daha fazla karbondioksit, daha fazla nem fakat daha az 

oksijen bulunur. 

 

Şekil 3.1: Toprağın genel yapısı 

 

3.2. Toprağın Yapısındaki Olumsuzluklar 
 

Tarım topraklarının bir kısmının, hatalı tarımsal işlemler ve çeşitli nedenlerle 

verimliği azalmış veya tamamen kaybolmuş durumdadır. Toprak yapısında sıklıkla 

karşılaşılan sorunlar; toprak tuzluluğu, toprak alkaliliği, toprak asitliği, toprağın su tutma ve 

havalanma niteliği, toprak erozyonu, toprağın besin maddesi elverişliliği ve besin maddesi 

tutma kapasitesine etkileridir. Bu gibi tarımsal alanlara toprak düzenleyiciler uygulamak 

sureti ile toprakları ıslah etmek ve verimli hale getirmek mümkündür. Ancak toprağı ıslah 

etmekte kullanılan bu materyaller hiçbir zaman kimyasal (mineral) gübre niteliğinde 

değildir. 
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Toprak tuzluluğu yani çoraklaşma tarımsal üretimi olumsuz etkileyen en önemli 

faktörlerden biridir. Toprak tuzluluğu, özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde 

yıkanarak yer altı suyuna karışan çözünebilir tuzların yüksek taban suyuyla birlikte 

kapillarite yoluyla toprak yüzeyine çıkması ve buharlaşma sonucu suyun uçmasıyla toprak 

yüzeyinde birikmesi nedeniyle gerçekleşir. 

 

 

Resim 3.2: Topraklardaki tuzluluk 

 

Toprak asitliği ve alkaliliğinin en önemli nedeni yani toprak reaksiyonunu etkileyen 

başlıca faktör iklimdir. Yağışlı bölgelerde bulunan topraklar aşırı yıkanmaya maruz 

kaldığından topraktaki bazlar önemli ölçüde uzaklaşmıştır. Bu nedenle toprak asidik bir 

yapıya kavuşmuştur. Kurak bölgelerde ise tam tersi olarak topraktaki bazların yıkanması son 

derece sınırlı olmaktadır. Bu sebeple kurak bölgelerde yer alan topraklar genellikle bazik 

reaksiyon göstermektedir. 

 

Toprağın su tutma ve havalanma niteliği, toprak erozyonu, toprağın besin maddesi 

elverişliliği ve besin maddesi tutma kapasitesinde görülen olumsuzlukların başlıca nedeni ise 

hatalı tarımsal işlemlerdir.   

 

3.3. Toprağı Islah Etmekte Kullanılacak Materyaller 
 

Toprak ıslahında kullanılacak materyaller, toprağın bitki yetiştirmeye uygun olmayan 

bazı fiziksel ve kimyasal niteliklerini düzeltmek amacıyla kullanılır ve bu materyallere 

toprak düzenleyicisi adı verilir. Toprak düzenleyicileri; mineral, organik ve organik+mineral 

toprak düzenleyicileri olarak üç grupta incelenebilir. Fakat toprak ıslahı çalışmalarında en 

çok kullanılan grup mineral toprak düzenleyicilerdir. Toprak ıslahında kullanılan başlıca 

mineral maddeler jips (alçı), kükürtlü bileşikler, kireçli bileşikler, vermikulit, zeolit, pomza, 

perlit, diatomit ve volkan tüfü gibi materyallerdir. Toprak sorununa göre ıslah çalışmalarında 

kullanılacak materyaller şunlardır: 

 

 Tuzlu Toprakların Islahı: Toprak tuzluluğunun ıslahında jips (alçı) adı verilen 

madde kullanılmaktadır. Jips kullanımı; yetiştirilecek bitkinin kök derinliğine, 

tuzları yıkayacak sulama suyu kalitesine ve toprak özelliklerine göre değişir. Bu 
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özellikler belirlendikten sonra bir dekara kullanması gereken jips miktarı 

belirlenebilir. 

 

 

Resim 3.3: Tuzlu topraklar 

 

 Alkali Toprakların Islahı: Toprak alkaliliğini yani yüksek pH değerini 

azaltmak için genellikle kükürt ve kükürt içerikli materyaller kullanılır. Bu 

materyallerin başında elementel kükürt gelir. Element kükürde ek olarak 

bünyesinde kükürt içeren eden bazı bileşikler de toprak pH değerini azaltmada 

kullanılabilmektedir. Bir toprakta hem tuzluluk hem de alkalilik sorunu varsa 

önce tuzluluk azaltılmalıdır. 

 

 Asidik Toprakların Islahı: Toprak asitliğini yani düşük pH değerini 

yükseltmek için bünyesinde kalsiyum bulunan kireç ve kireç içerikli materyaller 

kullanılır. Bunların başında kireç, yanmış kireç, sönmüş kireç ve dolomit 

(Tarım Kireci) gelir. Bir dekar alana verilmesi gereken miktarlar, pH 

yükseltmesi yapılacak toprak tabakası kalınlığı, toprağın pH değeri ve bazı 

toprak özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir.  

 

 Su, Havalanma ve Besin Maddesi Sorunu Bulunan Toprakların Islahı: 
Toprağın su tutma, havalanma ve besin maddesi tutma gibi özelliklerini 

düzenlemek ve artırmak amacıyla vermikulit, zeolit, pomza, perlit, diatomit ve 

volkan tüfü gibi materyaller kullanılmaktadır. Bu materyallerin hangi oranda 

kullanılması gerektiği toprak analizleri sonucunda belirlenir. Toprağın bazı 

fiziksel özelliklerini düzeltmek amacıyla toprağa ilave edilen bu materyaller 

aynı zamanda toprak erozyonunun azalmasına da neden olmaktadır. Bu 

materyallerin dekara belirli oranlarda karıştırılması ile fiziksel yapısı bozuk olan 

topraklarda bitki köklerinin daha iyi gelişmesi ve bitkilerin topraktan daha kolay 

bir şekilde su ve besinleri alması sağlanır. 

 

3.4. Toprak Islahı Çalışmalarında Uygulanacak Yöntemler  
 

Toprak ıslahı, toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi olarak 

tanımlanabilir. Toprak ıslahı su ile yapılır. Bu nedenle yapılacak ıslah çalışmasının özelliğine 
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ve derecesine göre yeterli miktarda su gereklidir.  Islah yapılacak arazide iyi bir tesviyeye 

ihtiyaç vardır ve drenaj kesinlikle gereklidir. Eğer doğal drenaj yeterli değilse, açık veya 

kapalı drenaj sistemlerinden biri kurulmalıdır. Taban suyu seviyesi, özellikle bitki gelişme 

devresinde en az 140-155 cm’nin altında olmalıdır. Tuzlu (çorak) arazilerin yaklaşık 60-70 

cm kalınlığındaki üst katmanları, genellikle geçirimsizdir. Bu nedenle ıslah edilecek araziler, 

yıkamadan önce mutlak surette riperle işlenerek sert katın dağıtılması gereklidir. 

Toprakların tuzlanmasını önlemek için yıkama suyu kullanılır. Tuzlu bir arazinin 

yıkanması için gerekli su miktarı bu toprağın tuz kapsamına ve istenilen nihai tuz seviyesine 

bağlıdır. Yıkama ile toprağa fazla miktarda su verilir. Eğer uygun bir drenaj sistemi olmazsa 

taban suyu yükselir ve etkin bir yıkama sağlanamaz. 

 

Toprak profilindeki tuzu uzaklaştırmak için gerekli yıkama suyunun toprağa tatbik 

şekline göre uygulanacak yıkama suyu miktarı değişir. Birim su ile uzaklaştırılacak olan tuz 

miktarı; aralıklı göllendirme, devamlı göllendirme ve yağmurlama yöntemleri ile farklı 

olmaktadır. 

 

Göllendirme sırasında toprak ve iklim koşularına bağlı olarak, üst toprak tamamen 

ayrılıp dağılarak balçıklaşır. Özellikle ağır bünyeli topraklarda üst 5-10 cm’de geçirimsiz 

bariyer özellik gösteren bir katman oluşabilir. Bu durum yıkama etkinliğini azaltır. 

Katmanlaşmanın olumsuz etkisini önlemek için uygulanan su derinlikleri azaltılmalı ve 

toprak kuruyunca yüzey kazayağı ve diskaro gibi aletlerle işlenmelidir. 

 

Yıkamalar sırasında fazla tuzlarla birlikte bitki besin maddeleri de topraktan uzaklaşır. 

Bu yüzden, yıkama suyu uygulamasından sonra, toprak verimliliğini düzeltici önlemlerin 

alınması gereklidir. Bu amaçla ıslah maddeleri, toprakların başarılı bir şekilde ıslahları için 

gerekli temel unsurlardır. Islah maddesi uygulamasına geçilmeden önce, o alanda drenaj 

sistemi kurulmalı ve taban suyu uygun bir düzeye düşürülmelidir. Islah maddelerinin seçimi 

ıslah edilecek toprağın özelliklerine bağlıdır. Islah maddesinin ekonomikliği ve bulunma 

kolaylığı göz önünde tutulmalıdır. Ülkemizde yaygın olarak jips kullanılmaktadır. 

 

Islah maddesinin etkinliği uygulama yöntemine de bağlıdır. Bu yöntemler yüzeye 

serpme, toprağa pulluk ve diskaro yardımıyla karıştırma ve sulama suyuna ilave etmek 

şeklindedir. Jipsin toprak yüzeyine serpildikten sonra toprağın üst derinliğine karıştırılması 

oldukça etkili bir yöntemdir. İhtiyaç duyulan toplam jips miktarı bölünerek, bir defada değil 

iki veya üç defada toprağa uygulanabilir. 

 

3.5. Toprak Analiz Sonucu Değerlendirme 
 

Toprak analiz sonucu değerlendirmede temel ilke analiz sonuçlarının sınır değerlerle 

karşılaştırılması ve yorumlanmasıdır. Örneğin aşağıdaki tabloda bazı besin elementlerinin 

sınır değerleri verilmiştir. Yapılan bir toprak analizi sonucunda bulunan değerler, bu sınır 

değerlerle karşılaştırılarak eksiklik veya fazlalık varsa değerlendirilir. Analiz sonuçları sınır 

değerlerden daha düşük ise gübreleme yapılmalı, yüksek ise toprak seyreltilerek besin 

elementlerinin konsantrasyonları azaltılmalıdır. 
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Besin elementi Düşük Orta Fazla Çok fazla 

 

Nitrat 

 

Fosfor 

 

Potasyum 

 

Kalsiyum 

 

Magnezyum 

 

0-75 

 

0-125 

 

0-0.75 

 

0-8.0 

 

0-1.2 

 

 

76-125 

 

126-250 

 

0.76-1.00 

 

8.1-10.00 

 

1.3-2.5 

 

125-250 

 

251-423 

 

1.01-1.50 

 

10.1-13.0 

 

2.6-3.5 

 

250+ 

 

423+ 

 

1.50+ 

 

13.0+ 

 

3.5+ 

Tablo 3.1: Gelişme ortamı olarak kullanılan toprak karışımlarda yararlı bitki besin elementleri 

sınırları (Modifiye Morgan yöntemi) 

 

Analiz sonuçlarından doğru bir şekilde yararlanılabilmesi için sonuçların doğru 

yorumlanması gerekir.  

 

Yine farklı bir örnekte; toprakta pH analizi yapılmış ise analiz sonucu bulunan değer 

aşağıdaki çizelgede yer alan değerlerle karşılaştırılarak bir yorum yapılabilir. 

 

pH 

 

Reaksiyon sınıfı pH Reaksiyon sınıfı 

4.5 (küçük) 

 

4.5-5.0 

 

5.0-5.5 

 

5.5-6.0 

 

6.0-.6.5 

 

6.5-7.0 

Aşırı asitli 

 

Kuvvetli asit 

 

Orta derecede 

kuvvetli asit 

Orta derecede asit 

 

Hafif asit 

 

Çok hafif asit 

7.0 

 

7.0-7.5 

 

7.5.-8.0 

 

8.0-8.5 

 

8.5-9.5 

 

9.5 (büyük) 

Nötr 

 

Çok hafif alkali 

 

Hafif alkali 

 

Orta dereceli alkali 

 

Kuvvetli alkali 

 

Çok kuvvetli alkali 

Tablo 3.2: pH değerlerine göre toprak reaksiyonunun sınıflandırılması 

 

Tarım topraklarının çoğunda pH değeri 5-8,5 arasındadır. Mineral topraklarda ise pH 

3,5-10 arasında olabilir. Bitkilerin hangi pH sınırları arasında yetiştiği bilinirse, toprak pH 

değeri ile karşılaştırılarak durum değerlendirilmesi yapılabilir. Toprak pH’sı yükseltilip 

düşürülebilir. 
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3.6. Besin Maddeleri 
 

Canlıların hücresel bileşenlerinin yapımı ve enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere, 

gerek duyduğu kimyasal maddeler besin olarak adlandırılır. Bitki besinleri bazı kimyasal 

elementlerden oluşur. Dolayısıyla yeşil bitkilerce gerek duyulan besinler, proteinler ve 

yağlar gibi organik besinlere gerek duyan hayvanlardan farklı olarak inorganik niteliklidir. 

Bir kimyasal elementin bitki besini sayılabilmesi için aşağıdaki ölçülere uyması gerekir.  

 

 Bulunmadığı veya noksan olduğu durumda bitki normal yaşam döngüsünü 

tamamlayamıyorsa, 

 Gerekli bir bitki besininin yerini ve işlevini başka bir kimyasal element 

üstlenemiyorsa,  

 Beslenme ile ilişkisi dolaylı değil doğrudan ise bitki besini sayılır. 

 

Bitki besin elementleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

 

 Makro Besin Elementleri 

 

 Yapısal Besin Elementleri: Karbon (C), Oksijen (O), Hidrojen (H) 

 Birincil Besin Elementleri: Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K) 

 İkincil Besin Elementleri: Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Kükürt (S) 
 

 Mikro Besin Elementleri 

 

 Bor (B) 

 Mangan (Mn) 

 Çinko (Zn) 

 Bakır (Cu) 

 Demir (Fe) 

 Molibden (Mo) 

 Klor (Cl) 

 Nikel (Ni) 

 Silisyum (Si) 

 Selenyum (Se) 

 Sezyum (Cs) 

 Sodyum (Na) 

 

Bu besin maddelerinin başlıcaları ve bitkideki etkileri şunlardır: 

 

 Azot: Azot, bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu teşvik eder. Bitki 

bünyesindeki önemli fizyolojik fonksiyonları, ürün miktarını ve ürün kalitesini 

etkiler. Bitki yeşil aksamının gelişme döneminde fazla miktarda azot kullanır. 
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 Fosfor: Fosfor, bitkilerde özellikle çiçeklenme, kök gelişimi, tohum ve meyve 

oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Bitkilerde yeni hücrelerin oluşması, 

dokuların büyümesi ve bitki bünyesindeki bazı organik bileşiklerin oluşumunda 

rol oynamaktadır. 

 Potasyum: Potasyum, ürünün kalitesini arttırır, meyvenin tat, aroma ve renk 

yönünden gelişmesine katkıda bulunur. Kök gelişimini teşvik eder, hastalık ve 

susuzluğa dayanıklılığı arttırır.  

 Kalsiyum: Kalsiyum bitkide hücre duvarlarını güçlendirir ve dolayısıyla 

çevresel strese karşı bitkinin direncini artırır. Kök gelişimi için gereklidir, hücre 

bölünmesi ve hücrelerin büyümesine yardımcı olur. 

 Magnezyum: Klorofilin yapısında yer alır ve bu nedenle bitkide fotosentez için 

çok önemlidir. Bu nedenle, eksikliği sonucunda bitkilerde gelişme zayıflar, 

tohum ve meyve oluşumu zayıflar, meyve dökülmesi fazlalaşır. 

 Kükürt: Kükürt, bitki bünyesindeki çeşitli fonksiyonlarından dolayı ürün 

miktarını ve ürünün kalitesini etkiler. Bitkilerde protein, enzimler ve 

vitaminlerin işlevlerine yardımcı olur. 

 Demir: Demir bitkilerde klorofil oluşumu için mutlak gereklidir. Fotosenteze, 

protein ve karbonhidrat oluşumuna, solunuma ve çoğu enzimin faaliyetine 

yardımcı olur. 

 Çinko: Çinko bitkilerde klorofil oluşumunu ve gelişmeyi teşvik eden 

hormonların faaliyetleri için gereklidir. Suyun bitkiye alınımı ve kullanımında 

görev alır. Noksanlığı durumunda bitki gelişiminde gerileme, yaprak boyunda 

azalma ve şeklinde bozulma, meyve boyu ve gelişiminde azalmalar görülür. 

 Bakır: Bakır, bitkilerde klorofil üretimi için gereklidir ve fotosenteze yardımcı 

olur. 

 Mangan: Demir ile birlikte klorofil oluşumuna yardım eder. Bu nedenle 

fotosentez için gereklidir. 

 Bor: Bor çiçek ve meyve tutumu ile oluşumuna katkıda bulunur, polenlerin 

varlığını sürdürmelerini sağlar. Hücre zarlarının dayanıklılığını artırarak 

bitkilere direnç kazandırır. 

 Molibden: Azotun bitkiler tarafından alımı ve kullanımında etkilidir. Demir ve 

fosforun kullanılmasında rol oynamaktadır. Noksanlığında toprak kaynaklı 

hastalıklar bitkide daha kolay ilerler, çiçekler solar, bitki boysuzlaşır. 

 Klor: Kökler vasıtasıyla bitkinin oksijen alımını kolaylaştırması, toprak üstü 

yeşil aksamının ve kök gelişiminin sağlanması, azot alımının uygunlaştırılması 

en önemli etkileridir. 

 

3.7. Besin Maddelerini Toprağa Uygulama Yöntemleri 
 

Bitki besin maddelerinden en iyi şekilde yararlanmak için, bu maddelerin toprağa 

uygulama yöntemi çok önemlidir. Bitki besin maddeleri toprağa; yüzeye serpme, banda 

(sıraya) uygulama ve sulama ile birlikte uygulanabilir. 
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 Yüzeye Serpme 

 

Bu yöntemde bitki besin maddeleri elle veya gübre dağıtıcı aletlerle toprak yüzeyine 

serpilerek uygulanır. Özellikle azotlu gübreler yüzeye serpilerek uygulanmaktadır. Ekimden 

önce olduğu gibi ekimden sonra veya bitki geliştikten sonra da uygulanabilmektedir. Sık 

ekimi yapılan bitkilere kolay gübreleme sağladığından tercih edilmektedir. Çok geniş 

arazilerin kısa sürede ve pratik şekilde gübrelenmesinde kullanılır. Bu şekilde gübrenin 

uygulanması hem zaman hem de işçilikten tasarruf sağlamaktadır. 

 

 Banda Uygulama 

 

Bitki besin maddelerinden ekimden önce tohum veya fidenin 3-5 cm altına veya 

yanına, elle veya makinelerle uygulanır. Tahılların ve diğer tarla bitkilerinin mibzerle 

ekiminde tohumla birlikte gübre, tohum yakınına verilmiş olur. Fosfor ve çinko gibi toprakta 

kolayca yarayışsız forma geçen elementler için banda uygulama en uygun yöntemdir. Köke 

en yakın bölgeye verildiğinden bitki tarafından kolayca alınabilmektedir. 

 

Sıraya ekilen bitkilerde gübrelerin banda uygulaması önerilmektedir. Toprak yüzeyine 

göre alt kısmı daha nemli olacağından gübrenin yarayışlılığı artmaktadır. Gübre fiyatının 

yüksek olduğu ve daha az gübre kullanma zorunluluğu olduğunda banda uygulama en uygun 

yöntemdir. 

 

Meyve ağaçlarında banda uygulama taç izdüşümüne uygulama şeklinde 

yapılmaktadır. Özellikle fosfor, potasyum ve mikro element gübrelerinin taç izdüşümüne, 

15-20 cm açılan derinliğe uygulanması ve uygulandıktan sonra üzerinin toprakla kapatılması 

gereklidir. Fosforlu ve gerekiyorsa potasyumlu gübre erken ilkbaharda ağaç tacının altına (iz 

düşüme) açılacak 15-20 cm genişlik ve 15-20 cm derinlikte daire şeklindeki hendeğe, 

verilerek üzeri toprakla doldurulur. 

 

 Sulama İle Birlikte Uygulama (Fertigasyon) 

 

Bitki besin maddelerinin sulama suyuna karıştırılarak sulama ile birlikte uygulanması 

ilkesine dayanır. Zaman işçilik ve yakıt tasarrufu bakımından çok uygun bir yöntemdir. 

Fakat bu yöntemde bitki besin maddelerinin suda kolay eriyebilmesi gereklidir. Bu yöntemle 

azotlu ve potasyumlu gübreler verilebilir. Amonyum nitrat, amonyum sülfat, kalsiyum nitrat, 

üre, amonyum fosfat, potasyum klorür, potasyum sülfat, diamonyum fosfat gibi gübreler su 

ile karıştırılarak verilebilir. Sulama suyuyla verilmeyecek bileşikler ise fosforik asit, 

amonyak eriyikleri, süper fosfat, jips, kireç ve bazı kompoze gübrelerdir. Fertigasyonda 

kullanılacak besin maddeleri suda çökelme yapmamalı veya basınçlı sulama sistemleriyle 

uygulanacaksa tortu oluşturmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Toprağın yapısını ve besin maddelerini düzenleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Toprağın yapısını tanımak amacıyla el ve 

gözle kontrol yapınız. 

 Toprağın üst yüzeyini gözle kontrol 

ediniz. 

 Toprağı kazarak üst ve alt yüzeyini elle 

kontrol ediniz. 

 Göz ve el kontrolleri ile toprak yapısal 

özellilerini anlamaya çalışınız.   

 Toprak yapısındaki olumsuzlukları pano 

haline getiriniz. 

 Toprak yapısındaki olumsuzluklar ile 

ilgili resim, afiş ve broşürler temin 

ediniz. 

 Bu resim, afiş ve broşürleri bir panoya 

yapıştırınız. 

 Resimlerin altına toprakta görülen 

olumsuzluklar ve düzeltme yöntemleri 

ile ilgili kısa bilgiler yazınız. 

 Hazırladığınız panonun fotoğrafını 

çekiniz. 

 Islah için gerekli materyali uygulayınız. 

 Toprakta görülen sorunu tespit ediniz. 

 Soruna karşı kullanılacak materyali ve 

yöntemi belirleyiniz. 

 Kullanılacak ıslah materyali miktarını 

belirleyiniz. 

 Islah materyalini uygun bir yöntem 

kullanarak uygulayınız. 

 Besin maddelerini tanıyıp, topraktaki 

besin maddelerini düzenleyiniz. 

 Besin maddelerinin şeklen tanıyınız. 

 Besin maddelerinin bitkilerdeki 

etkilerini öğreniniz. 

 Besin maddelerinin toprağa uygulama 

yöntemlerini, zamanını ve miktarlarını 

araştırınız. 

 Besin maddelerini toprağa uygulayınız.  

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )  Toprağın katı kısmını çeşitli şekil ve irilikteki organik ve inorganik maddeler 

oluşturur 

2. (   )  Toprak asitliği ve alkaliliğinin en önemli nedeni yani toprak reaksiyonunu etkileyen 

başlıca faktör kayaçlardır. 

3. (   )  Toprak tuzluluğunun ıslahında jips (alçı) adı verilen madde kullanılmaktadır. 

4. (   )  Toprakların tuzlanmasını önlemek için yıkama suyu kullanılır. 

5. (   )  Toprak analiz sonucu değerlendirmede temel ilke analiz sonuçlarının sınır değerlerle 

karşılaştırılması ve yorumlanmasıdır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Toprağın sıvı kısmını oluşturan toprak suyu, …………….. ve ……………… ile toprağa 

ulaşır. 

7. Toprağın su tutma ve havalanma niteliği, toprak erozyonu, toprağın besin maddesi 

elverişliliği ve besin maddesi tutma kapasitesinde görülen olumsuzlukların başlıca nedeni 

ise ……………… …………………. işlemlerdir. 

8. Toprak asitliğini yani düşük pH değerini yükseltmek için bünyesinde kalsiyum bulunan 

…………….... … …………………. içerikli materyaller kullanılır.  

9. Toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi ………….. ………………. 

olarak tanımlanabilir. 

10. Canlıların hücresel bileşenlerinin yapımı ve enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere, 

gerek duyduğu kimyasal maddeler ……………. olarak adlandırılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Toprak analiz sonucunu değerlendiriniz. 

 

 Analiz sonucu değerlendirme 

 Malzemeler 

o Analiz sonuç belgesi 

o Analiz sınır değerleri tablosu  

 

  

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Toprak analiz sonucunu değerlendirdiniz mi?   

2. Toprağın yapısını tanımak amacıyla el ve gözle kontrol yaptınız mı?   

3. Toprak yapısındaki olumsuzlukları pano haline getirip ıslah için 

gerekli materyali uyguladınız mı? 

  

4. Sonuçları kayıt altına aldınız mı?   

5. Analiz değer tablosu hazırladınız mı?   

6. Besin maddelerini tanıyıp, topraktaki besin maddelerini düzenlediniz 

mi? 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Harç hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Harç yapımında kullanılan materyallerin fotoğraflarını çekerek bir pano 

oluşturunuz. 

 Harç hazırlayan kuruluşları ziyaret ederek harç yapım aşamaları hakkında bilgi 

alınız. 

 

4. HARÇ HAZIRLAMA 
 

4.1. Harcın Tanımı 
 

Bitki yetiştiriciliği amacıyla toprak, kum, organik ve inorganik bazı materyallerin 

belirli oranlarda karıştırılması ile elde edilen üretim materyaline harç denir. Harç 

hazırlamanın asıl amacı kısa sürede ve düşük maliyetle bitki yetiştirmektir.  

 

Bitkiler içinde bulundukları ortamda istekleri karşılanırsa gelişim gösterirler. Bitkiler 

için gerekli olan şartlar; su ve besin maddelerini dengeli bir şekilde sağlayabilmek, kökleri 

için tutunacak bir ortam bulmak, bitki gelişimini önleyecek canlıların olmaması ve toprak 

reaksiyonunun uygun olmasıdır. Bu şartlar uygun karışımlar kullanılarak hazırlanmış bir 

harç ile elde edilebilir. İyi bir harçta bulunması gereken başlıca özellikler şunlardır: 

 

 Harç, suyun tutulmasını ve havalanmayı sağlamak için gözenekli yapıda 

olmalıdır.  

 Su ve bitki besin maddelerini bitkinin kolayca yararlanabileceği şekilde 

tutmalıdır. 

 Harç karışımının pH derecesi o harçta yetişecek bitkinin istediği değerde 

olmalıdır. 

 Kolay bulunabilmeli ve ucuz olmalıdır. 

 Harç karışımındaki materyaller toprak sıcaklığı değişimlerine tamponluk görevi 

yapmalıdır. 

 Harçta hastalık ve zararlı bulunmamalıdır. 

 Harçta tuz sorunu olmamalıdır. 

 Harçtaki karışımlar homojen olmalıdır. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.2. Harcın Kullanım Amaçları 
 

Bitkiler için iyi bir yetişme ortamı oluşturabilmek için harç; içinde bol su ve besin 

elementlerini bulundurmalı, iyi havalanma özelliğinde olmalı, yüksek drenaj özelliği 

göstermeli ve pH değeri 6,5–7,5 olmalıdır. Harçların başlıca kullanım amaçları şunlardır: 

 

 Gübrelemeye ihtiyaç duyulmaması, 

 İşlemeye ihtiyaç duyulmaması,  

 Yabancı ot, böcek ve hastalık etmeni taşımaması,  

 Yüksek verim sağlaması, 

 İşçilik masrafının az olması,  

 Hafif olması, 

 Kolay kontrol altında tutulması. 

 

4.3. Harçta Kullanılan Malzemeler 
 

Bitki yetiştiriciliğinde kullanılan toprak, başlı başına yeterli bir kaynak değildir. Bu 

nedenle toprak, bazı materyallerle karıştırılarak bitki için uygun bir harç haline getirilmelidir. 

Bu harçları hazırlarken yapılacak hatalar ürün, zaman ve emek kaybına neden olacaktır. Bu 

nedenle öncelikle harçların hazırlanmasında kullanılan malzemeleri tanımak gerekir. Harç 

hazırlamada yaygın olarak kullanılan malzemeler şunlardır: 

 

4.3.1. Toprak  
 

Bitkileri yetiştirmek için hazırlanan harçlarda belli oranlarda toprak bulunmaktadır. 

Bitkilerin yetiştirilip büyütülmesinde bitki cins ve türlerine göre değişen farklı toprak 

bünyesine ihtiyaç duyulur. Harç hazırlarken kullanılacak toprak, kumlu-tınlı veya tınlı 

yapıya sahip olmalıdır. Kumlu ve killi topraklar bitki yetiştirmek için çok elverişli değildir. 

Tınlı topraklar ise kumlu ve killi toprakların arasında bir yapıya sahip olduğu için harç 

karışımlarında tercih edilir. Tınlı ve kumlu-tınlı topraklar hem su hem de besin elementleri 

depolayabilmekte, aynı zamanda su ve hava hareketi sağlayabilmektedir. Harç toprağı 

yaklaşık % 20 dolayında kil içermeli ve pH 5,5-6,5 arasında bir değere sahip olmalıdır. 

Karıştırılmadan önce toprağın tuzluluğu ölçülmeli, yüksek ise yıkanmalı veya tuzluluğu 

düşük başka bir toprak kullanılmalıdır. 

 

Resim 4.1: Harç toprağı 
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4.3.2. Çiftlik Gübresi  
 

Çiftlik gübresi (ahır gübresi) organik gübrelerin en önemlisidir. Genellikle sığır, at, 

koyun, keçi gibi hayvanların katı ve sıvı dışkıları ile yataklık olarak kullanılan sap saman 

gibi materyallerden oluşur.  

 

Çiftlik gübrelerini soğuk gübreler ve sıcak gübreler olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. 

Sığır ve manda gübreleri bünyesinde yüksek oranda su içerdiğinden taze iken çürümesi 

sırasında düşük sıcaklık verir. Bu gübreler soğuk gübrelerdir. Kumlu topraklar için 

uygundur. At, koyun, tavuk ve kuş gübreleri ise bünyesinde az su içerdiğinden taze iken 

çürümesi sırasında yüksek sıcaklık verir. Dolayısıyla bu gübreler de sıcak gübrelerdir. Sıcak 

gübrelerin fazla miktarda azot ve fosfor kapsaması ve hızlı etki etmesi nedeniyle şerbet 

şeklinde verilmesi daha uygundur. Ağır killi topraklarda kullanılır.  

 

Harçlar için kullanılmaya en uygun ahır gübresi, sığır gübresidir. Taze haldeki çiftlik 

gübresindeki tuz miktarı yüksek olduğundan hemen kullanılmaz. Gübreliklerde en az bir yıl 

çürütülmelidir. Üzerinde çıkan otların çokluğu ve gelişmesi pratik olarak gübrenin iyi 

olduğunu gösterir. 

 

Harca karıştırılan ahır gübresi yalnız bitkiye besin maddesi sağlamakla kalmaz, aynı 

zamanda bitkinin daha iyi gelişimi için toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini 

de olumlu yönde etkiler. Bu etkiler şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Harcın su tutma kapasitesini artırır. 

 Harcın yapısını düzeltir ve kolay tava getirir. 

 Harcın havalanmasını artırır. 

 Harcın çabuk ısınıp tava gelmesini sağlar. 

 Besin maddelerinin tutulmasını sağlar. 

 Haçta mikrobiyolojik aktiviteyi artırır. 

 Harcın pH değerini düzeltir. 

 Tuzlu ve alkali harçlarda aşırı kirecin zararlı etkisini giderir. 

 Bitkilerin besin maddelerini daha kolay almalarına yardımcı olur. 

 Suni gübrelerin toksik etkilerini giderir. 

 Harcın bitki besin elementi kapsamını artırır. 

 

4.3.3. Kum  
 

Harca ilave edilen önemli bir materyal olan kumun esas maddesi silistir. Geçirgen 

olmasından dolayı havalanmanın ve drenajın iyi olduğu bir büyüme ortamı sağlar. Kum, harç 

karışımlarının gevşek ve geçirgen olması için kullanıldığı gibi tek başına çeliklerin 

köklendirilmesinde de kullanılabilir. 
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4.3.4. Perlit  
 

Volkanik kökenli ve kimyasal bileşimi alüminyum silikat olan bir kayaçtır. 

Süngerimsi bir yapıya sahiptir, hafif tekstürlü ve bol gözeneklidir. Lavların aktığı yerden 

çıkarılır, parçalanır, elenir ve sonra fırınlarda 1000 °C’ye kadar ısıtılır. Isıtılma sırasında 

madenin içinde bulunan su, buhar haline geçer ve patlar. Böylece küçük sünger gibi 

kısımlara ayrılır. İşlenmeden önce açık gri renklidir. Bazen siyaha kadar koyulaştığı gibi açık 

yeşil ve kahverengi de olur. Ama renk ne olursa olsun, genleşen perlit beyaz renge dönüşür.  

 

Resim 4.2: Perlit 

Saf olarak veya torf ile karıştırılarak bitki tohumlarının çimlendirilmesinde ve 

çeliklerin köklendirilmesinde kullanılır. 

 

4.3.5. Torf (Peat, Turba)  
 

Torf; nemli ve çok yağış alan, yaz sıcaklıklarının düşük olduğu yörelerde bataklık ve 

benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana 

getirmesi sonucu oluşur. Kahverengiden siyaha kadar değişen renktedir. Lifli, taneli yapıda 

veya toprak halindedir. Asit reaksiyonlu olup pH değeri 3,5-4,5 arasında değişir. Azot 

dışında (% 3,5 azot içerir) diğer besin maddelerince fakirdir. Harç hazırlanırken torfun tercih 

edilmesinin başlıca nedenleri şunlardır: 

  

 % 100 doğal bir malzemedir.  

 Hafif geçirgen ve gevşek yapıdadır, su tutma kapasitesi ve hava iletkenliği çok 

yüksektir.  

 Her türlü bitki yetiştirmeye uygundur.  

 Hacim olarak hafiftir.  

 Nispeten sterildir, bu bakımdan toprağa göre çok avantajlıdır.  

 Azot bakımından oldukça zengindir.  

 Suyun ve gübrenin bitkiye yavaş ve düzenli bir şekilde verilmesini sağlar.  

 

Yukarıda belirtilen harç malzemeleri dışında kullanılan başka malzemelerde 

bulunmaktadır. Bu malzemeler organik ve inorganik olarak ikiye ayrılır. 
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4.3.6. Organik Materyaller  
 

4.3.6.1. Kompost 

 

Turba ve yaprak çürüntüleri harç yapımında kullanılan organik materyaller içinde en 

önemli yeri almakla birlikte parçalanmış ağaç kabukları, saman, yer fıstığı, çeltik kabukları 

gibi malzemeler de harç yapımında kullanılır. Bu maddeler ile yapılan materyale kompost 

denir. Hayvan organizma artıkları da (kan, boynuz, tırnak vb.) yüksek oranda azot 

kapsamları nedeniyle harçlara katılarak değerlendirilebilir. Bu artıklar kullanılırken kan, 

suyu uçurularak toz haline getirilir. Boynuz, tırnak ve kemikler öğütülerek toz haline getirilir 

ve harçlara bu şekilde katılır.  

 

 

Resim 4.3: Kompost 

 

4.3.6.2. Çürümüş Yaprak Toprağı (Yaprak Çürüntüsü) 

 

Ağaç yapraklarının parçalanması ve çürümesi sonucu oluşan materyallerdir. İnce 

parçalar halinde veya koyu kahverengi toz şeklindedir. Humusça oldukça zengindir, az 

miktarda besin maddesi içerir. Başka materyallerle çeşitli oranlarda karıştırılarak özellikle 

saksı harçlarında yaygın olarak kullanılır. Bitkiye besin maddesi sağlamaktan çok saksı 

harcının pH değerini düşürmek, harca organik madde sağlamak ve harcın su tutma 

kapasitesini artırmak amacıyla harca karıştırılır.  

 

4.3.6.3. Cocos 

 

Hindistan cevizi liflerinin işlenmesinden elde edilen bir harç materyalidir. Son yıllarda 

önemli ve başarılı bir bitki yetiştirme ortamı olmuştur. Cocosun en güzel ve olumlu özelliği 

pH değerinin (5,5-6,5) doğal olarak bitkilerin istediği seviyede olmasıdır.  

 

4.3.6.4. Öğütülmüş Ağaç Kabukları 

 

Marangozhanelerde bulunan yan ürünlerinin belirli oranlarda nemlendirilmesi ve 

olgunlaştırılmasıyla elde edilen bitki büyüme ortamlarıdır.  
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4.3.7. İnorganik Materyaller 
 

4.3.7.1. Tüf 

 

Volkanik kayaların ezilmesi ve istenen iriliğe göre elenmesi ile elde edilir. Gözenekli 

yapıda ve beyaz renkli bir maddedir. Çok hafif bir madde olup, perlit yerine kullanılabilir. 

 

4.3.7.2. Pomza 

 

Toprak yapısının düzeltilmesinde pomza taşı da kullanılmaktadır. Pomza taşı hafif, 

taşınması kolay, iyi su tutan bir malzemedir. 

 

4.3.7.3. Vermikulit:  

 

Büyüme ve köklendirme ortamı oluşturmada ve harç yapımında kullanılan 

vermikulitin esas maddesi mikalı mineraldir. Su tutma özelliği çok yüksektir ve sterildir. 

 

4.4. Harç Yapımında Kullanılacak Alet ve Ekipmanlar 
 

Harç yapımında kullanılacak olan başlıca alet ve ekipmanlar şunlardır: 

 

 Kürek 

 Tırmık 

 El arabası 

 Elekler 

 Kova 

 Karıştırma mikseri 

 Süzgeçli kovalar 

 Naylon 

 

4.5. Harç Karışım Oranları 
 

Harç karışım oranları; yetiştirilmek istenen bitkinin cinsine, türüne, üretim amacına, 

işletmecinin şahsi tecrübesine ve bölgenin mevcut olanaklarına göre değişiklik gösterir. 

Aşağıda bazı örnek harç karışım oranları verilmiştir. 
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SAKSI HARCI ÖRNEKLERİ 

7 kısım tınlı toprak 

3 kısım torf 

2 kısım kum 

 
Her m³ üne 2,8 kg gübre karışımı katılır. 

1 kısım bahçe toprağı 

1 kısım killi toprak 

1 kısım kum 
½    kısım çiftlik gübresi 

½    kompost 

½    perlit 

(Asit ortam sevenler için ) 
 
2 kısım kompost 

1 kısım torf 

1 kısım kum 

 

Karışımın her m³ üne 1,2 kg süper fosfat 

630 g toz veya granül kükürt katılır. 

(Asit ortam sevenler için) 
 
1 kısım orman toprağı 

1 kısım kum 

1 kısım yaprak çürüntüsü 
1 kısım çiftlik gübresi 

½    perlit 

(Asit ortam sevenler için) 
 

2 kısım kum 

2 kısım tınlı toprak 

2 kısım torf 
1 kısım yaprak kompostu 
½     kısım çiftlik gübresi 

(Asit ortam sevenler için) 

 
4 kısım tınlı toprak 

3 kısım kum 

3 kısım torf 

2 kısım çiftlik gübresi 

(Su ihtiyacı az olan bitkiler için) 
 
4 kısım tınlı toprak 

3 kısım torf ya da orman altı toprağı 

2 kısım kum 
1 kısım çakıl 

(Su ihtiyacı çok olan bitkiler için) 
 
4 kısım torf 

2 kısım kum 

1 kısım tınlı toprak 
½    kısım çiftlik gübresi 

½    kısım sfagnum yosunu 

(John innes saksı harcı) 
 
7 kısım tınlı toprak 

3 kısım torf 

2 kısım kum 

 

Bu karışıma ve makro besin elementleri (azot, 

fosfor ve potasyum) eklenmektedir. 

 
 

3 kısım yaprak çürüntüsü 

4 kısım çiftlik gübresi 

2 kısım kompost 

1 kısım kum 

1 kısım torf 

Tablo 4.1: Saksı harcı örnekleri 
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SÜS BİTKİLERİ İÇİN HARÇ ÖRNEKLERİ 
 

Salon B i t k i l e r i  
 

Salon B i t k i l e r i  

 1 kısım kum  

 2 kısım tınlı toprak 

 1 kısım torf veya yaprak kompostu 
½     kısım çiftlik gübresi 

1 kısım humus 

1 kısım torf 
½   ölçü perlit veya pomza 

Karışımın her m³’üne 150 g 15-15-15 

kompoze gübre katılabilir. 
 

Dış Mekân Bitkileri 
 

Kaktüs Ve Sukulentler 

5 kısım tınlı bahçe toprağı 

3 kısım humus 

2 kısım perlit veya pomza 

Karışımın her m³’üne 0,5 kg 15-15-15 

kompoze gübre katılabilir. 

1 kısım tınlı toprak 

1 kısım çürümüş yaprak toprağı 

1 kısım kum 

1 kısım odun kömürü kırığı 

 

Soğanlı Bitkiler 
 

Humuslu Karışım İsteyenler 

6 kısım tınlı toprak 

4 kısım kum 

3 kısım yaprak çürüntüsü 

1 kısım çiftlik gübresi 

4 kısım tınlı toprak 

4 kısım torf veya yaprak çürüntüsü 

2 kısım yanmış ahır gübresi 
2 kısım kum 

Tablo 4.2: Süs bitkileri harç örnekleri 



 

63 

 

 

 

FİDE YETİŞTİRME HARÇ ÖRNEKLERİ 

2 kısım tınlı toprak 

1 kısım torf 

1 kısım kum, perlit veya vermikulit 

6 kısım çiftlik gübresi 

3 kısım bahçe toprağı 

1 kısım kumu 

2 kısım çiftlik gübresi 

2 kısım orman toprağı 

1 kısım kum 

4 kısım çiftlik gübresi 

2 kısım bahçe toprağı 

1 kısım kum 

1 kısım bahçe veya orman toprağı 

1 kısım çiftlik gübresi 

½    dişli kum 

Ayrıca hazırlanan harcın her bir m³’ü için 

1,5 kg süper fosfat-1,5 kg potasyum 

sülfat gübresi katılabilir. 

 

 
Karışımın her m³ ü için 1-1,5 kg 15-15-15-kompoze gübre veya 0,5 kg triple süper fosfat, 

0,5 kg potasyum sülfat, 0,5 kg amonyum nitrat gübresi ilave edilebilir. 

Tablo 4.3: Fide yetiştirme harç örnekleri 

 

ÇELİKLERİN KÖKLENDİRİLMESİ İÇİN HARÇ ÖRNEKLERİ 

1 kısım bahçe toprağı 

1 kısım kum 

1 kısım çiftlik gübresi 

½    kısım yaprak çürüntüsü 

½     perlit 

1 kısım kum 

1 kısım tınlı toprak 
1 kısım turba veya yaprak kompostu 

Tablo 4.4: Çelikleri köklendirme harç örnekleri 

 

4.6. Harcın Sterilizasyonu 
 

Hazırlanan harçlarda her türlü hastalık etmeni ve zararlıların istenmeyen sonuçlarını 

yok etmek için, toprağın çeşitli yollarla ısıtılması veya ilaçlanması dezenfeksiyon olarak 

tanımlanabilir. Dezenfeksiyon; Özellikle sera bitkilerinde yüksek sıcaklık, nem, yetersiz 

havalanma nedeniyle sorun haline gelen hastalık etmenleri ve zararlılar için uygulanır. 

Seralarda dezenfeksiyon uygulamasında başarılı olmak için şunlara dikkat edilmelidir: 
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 Sera toprağında ayrışmamış organik madde bulunmamalıdır. Bu nedenle 

dezenfeksiyondan önce toprak bitki kalıntılarından tamamen arındırılmalıdır. 

 Dezenfekte edilecek toprak, iyice işlenmelidir. 

 Dezenfeksiyon sırasında toprak tavında olmalıdır. 

 Dezenfeksiyon yapılırken kimyasal maddeler kullanılacaksa toprağın sıcaklığı 

15-30 °C olmalıdır. 

 Toprağa ilave edilecek maddelerin dezenfeksiyondan önce toprağa katılması 

gerekmektedir. 

 Seranın içi ve dışı dezenfeksiyondan önce tazyikli su ile yıkanmalıdır. 

 

Dezenfeksiyon kimyasal ve fiziksel yöntemlerle yapılmaktadır. 

 

4.6.1. Kimyasal Yolla Toprak Dezenfeksiyonu 
 

Kimyasal yolla yapılan dezenfeksiyonda çeşitli biositler kullanılmaktadır. Bu 

maddeler toprağa gaz, sıvı veya kuru toz halinde verilebilir. Kullanılan biositlerin bazıları 

şunlardır: 

 

 Mehthyl-Bromide: Suda erimeyen uçucu bir gazdır. Mantarlara, yabancı ot 

tohumlarına, kök ur nematodlarına ve bazı böceklere karşı kullanılır. Ülkemizde 

bu maddenin kullanımı yasaklanmıştır.  

 Formaldehit: Hem suda eriyen hem de gaz haline dönüşen bir maddedir. 

Bakteri ve mantarlara karşı kullanılır. Diğer zararlılara etkili değildir. Genellikle 

suda eriyen formülasyonlar kullanılmaktadır. Uygulama yapıldıktan sonra 

toprağın üstü formaldehitle ıslatılmış örtülerle örtülür. 1–2 gün bu şekilde 

bekletilir. Üstü açıldıktan sonra kokusu topraktan gidene kadar beklenmelidir. 

 Karbon Sülfür: Çabuk buharlaşan, berrak, uçucu bir sıvıdır. Özellikle 

hayvansal toprak zararlılarına ve kök ur nematodlarına etki eder. Bazen yabancı 

ot ve mantarlara karşı da kullanılır. Genellikle toprağa enjekte edilerek verilir. 

Enjeksiyon aralıkları 15 cm olmalıdır. Derinlik ise 30–40 cm kadardır. 

Uygulamadan sonra delikler kapatılır. 2–3 hafta sonra ekim dikim işlemleri 

yapılabilir. 

 Di-trapex: Çabuk buharlaşan, granül halde bulunan bir kimyasaldır. Toprak 

nemli iken uygulanır. Uygulama sonucunda toprak yüzeyi naylon ile örtülür. 

Günümüzde fazla kullanılmamaktadır. 

 PCNF ve Aldicarp: Granül yapıdadır. Uygulama şekli diğer kimyasallarla 

aynıdır. Günümüzde fazla kullanılmamaktadır. 

 

Kimyasal dezenfeksiyon yapıldıktan sonra üretim alanı kimyasal maddenin özelliğine 

göre örtülür. Plastik örtüler kullanılır. Kimyasal maddenin özelliğine göre örtüler delikli 

olabilir. Örtülerin sıkıca kapatılması gerekmektedir. Beklenen süre tamamlandıktan sonra 

örtüler açılır. 
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4.6.2. Fiziksel Yöntemlerle Toprak Dezenfeksiyonu 
 

Fiziksel yolla dezenfeksiyonda toprak sıcaklığının yükseltilmesi ve belli bir süre bu 

seviyede tutulması gerekmektedir. Toprak sıcaklığını yükseltmek için çeşitli yöntemler 

uygulanmaktadır. Bunlar; 

 

 Buharla Toprak Dezenfeksiyonu: Buharla toprak dezenfeksiyonu iki şekilde 

uygulanır.  

 

 Birincisi toprak altından uygulamadır. Bu uygulamada 35-40 cm 

derinlikte, 15-20 cm genişlikte ve 50 cm arayla kanallar açılır. Kanalların 

içine 4-5 cm çaplı buhar boruları veya 10-15 cm çaplı buhar künkleri 

yerleştirilir. Boruların üzerine önce çakıl sonra da toprak örtülerek 

kanallar kapatılır. Toprağın üstü plastik örtülerle kapatılır. Borulardan 

veya künklerden geçirilen sıcak su toprağın ısınmasını sağlar. 

 İkinci uygulama ise toprak üstünden uygulamadır. Bu yöntem kolay 

olmasına rağmen sakıncalı yönleri de vardır. Toprağı ısıtma süresi 10 

saate kadar çıkabilmektedir. Bu uygulama yapılırken toprak yüzeyi iyice 

örtülmelidir. 

 

 Kuru Sıcaklıkla Toprak Dezenfeksiyonu: Bu yöntem sadece fide harçlarına 

uygulanır. Derinliği 10–15 cm olan saksıların içine harç konur. Saksının bir 

tanesinin ortasına patates yerleştirilir. Saksılar fırına sürülür. Fırın sıcaklığı 90–

95 °C arasında olmalıdır. Saksıdaki patates pişene kadar saksılar fırında tutulur. 

 Sıcak Su İle Dezenfeksiyon: Çok uygulanan bir yöntem değildir. Fide 

yetiştirilecek ve tohum ekilecek harçlara uygulanır. Bu uygulamada 20-30 

cm’lik harç derinliği için, 1 m
2
’lik alana 30 litre sıcak su ile yapılır. 

 Elektrik Enerjisi İle Toprak Dezenfeksiyonu: Bu yöntem yaygın olarak 

kullanılmaz. Toprak altına yerleştirilen çıplak elektrik tellerinden faydalanılır. 

Düşük voltajlı elektrik verilir. 

 Güneş Enerjisi İle Toprak Dezenfeksiyonu (Solarizasyon): Polietilen örtü 

altındaki nemli toprakta güneş radyasyonunun oluşturduğu ısısal, kimyasal ve 

biyolojik değişim olarak tanımlanabilir. Yeni ve ucuz bir yöntemdir. Tek 

olumsuz yönü uygulamanın uzun süreli olmasıdır. Güneş enerjisi ile 

dezenfeksiyonun başlıca kuralları şunlardır: 

 

Resim 4.4: Solarizasyon 
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 Güneşle dezenfeksiyon sıcaklıkların en yüksek olduğu aylarda 

yapılmalıdır. 

 Toprak üzerine örtülen polietilen örtünün radyasyonu çok iyi geçiren ince 

filmler halinde olması gerekir. 

 Toprak yüzeyi örtülmeden düzeltilmelidir. 

 Örtü ile toprak arasındaki boşluk çok az olmalıdır. 

 Uygulama süresi en az 4 hafta olmalıdır. 

 

Toprak yüzeyi örtüldükten sonra 3-4 gün içinde toprakta maksimum sıcaklığa ulaşılır. 

4-6 hafta sonra da topraktaki bitki patojenleri, mantar, bakteri ve yabancı ot tohumu ile bazı 

akarlar ölürler. Nematod popülasyonunda da azalma görülür. Toprak dezenfeksiyonundan 

sonra toprağın ekim ve dikime hazır hale getirilmesi için bir takım çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu işlemler şunlardır: 

 

 Havalandırma: Dezenfeksiyon sonrası işlemlerin başında havalandırma 

gelmektedir. Toprağın üzerine örtülmüş örtü toplanır. Topraktan kimyasal 

maddenin kokusu gidene kadar havalandırılır. Her maddenin havalandırma 

süresi farklıdır. Zaman zaman topraktan alınan örnekler koklanarak kokunun 

tamamen çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Koku hiç kalmamışsa havalandırma 

tamamlanmış demektir. 

 

 Tere Deneyi: Tere deneyi dezenfeksiyon yapılmış toprağın ekim ve dikime 

hazır olup olmadığını anlamak için yapılır. Bunun için dezenfekte edilmiş 

topraktan bir miktar alınır. Bir kavanoza yarıya kadar doldurulur. Bir miktar 

pamuk bir ipin ucuna bağlanır. Islatılan pamuk daha sonra tere tohumları içine 

batırılır ve dezenfekte edilmiş toprak konulan kavanoza sarkıtılır. Tere 

tohumlarının 20 °C sıcaklıkta iki gün içinde çimlenmesi gerekmektedir. Eğer 

tohumlar çimlenmiyorsa dezenfektanın etkisi geçmemiş demektir. Bu nedenle 

aynı deneyin birkaç gün sonra tekrarlanması gereklidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Harç hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Harçta kullanılan malzemeleri temin 

ediniz. 

 Hangi bitki için hangi harç 

malzemesinin kullanılacağını 

belirleyiniz. 

 Malzemelerin bitki isteklerine uygun 

olmasına dikkat ediniz. 

  Bu malzemelerin satışının yapıldığı 

işletmeleri ve telefon numaralarını 

öğreniniz. 

 Gerekli miktarlarda harç malzemesi 

siparişi veriniz. 

 Harç yapımında kullanılacak alet ve 

ekipmanı temin ediniz. 

 Alet ve ekipmanların satış merkezlerini 

belirleyiniz. 

 Alet ve ekipmanların özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Bu özelliklere uygun alet ve 

ekipmanların siparişini veriniz. 

 Harç malzemelerini hazırlayınız. 

 Bitki çeşitlerine göre harç malzemelerini 

kullanınız. 

 Yanmış çiftlik gübresi kullanınız. 

 Toprağın elenmiş olmasına dikkat 

ediniz. 

 Diğer malzemelerle beraber uygun bir 

karışım hazırlayınız. 

 Harç malzemelerini belirlenen oranlarda 

karıştırınız. 

 Saksı, fide, süs bitkileri ve köklendirme 

için harç hazırlayınız. 

 Üretim amacına uygun oranları 

belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz oranlara uygun olarak 

harç malzemelerini karıştırınız. 

 Gerekiyorsa harç karışımına gübre 

ekleyiniz. 

 Harcı sterilize ediniz. 

 Sterilizasyon malzemelerini temin 

ediniz. 

 Sterilizasyon yöntemini belirleyiniz. 

 Uygun yöntem ve malzemeleri 

kullanarak harcı sterilize ediniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )  Harç hazırlamanın asıl amacı kısa sürede ve düşük maliyetle bitki yetiştirmektir. 

2. (   )  Harçların pH değeri 6,5-7,5 olmalıdır. 

3. (   )  Genleşen perlit gri renge dönüşür. 

4. (   )  Hindistan cevizi liflerinin işlenmesinden elde edilen harç materyaline cocos adı 

verilir. 

5. (   )  Kuru sıcaklıkla toprak dezenfeksiyonu sadece fide harçlarına uygulanır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Harç toprağı yaklaşık …………. dolayında kil içermeli ve pH 5,5-6,5 arasında bir 

değerine sahip olmalıdır. 

7. Torf asit reaksiyonlu olup pH değeri …………….. arasında değişir 

8. Volkanik kayaların ezilmesi ve istenen iriliğe göre elenmesi ile elde edilen maddeye 

…………….. denir. 

9. Karbon sülfür; çabuk buharlaşan, berrak, …………………. bir sıvıdır. 

10. Güneşle dezenfeksiyon uygulama süresi en az ….. ……………… olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

 

Tere deneyi yapınız. 

 

 Tere deneyi 

 Malzemeler 

o Cam kavanoz 

o İp 

o Pamuk 

o Tere tohumu 

o Dezenfekte edilmiş harç toprağı 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Tere deneyi yaptınız mı?   

2. Harçta kullanılan malzemeleri temin etiniz mi?   

3. Harç yapımında kullanılacak alet ve ekipmanı temin ettiniz mi?   

4. Harç malzemelerini hazırladınız mı?   

5. Harç malzemelerini belirlenen oranlarda karıştırdınız mı?   

6. Harcı sterilize ettiniz mi?   

7. Tohum ekimi yaptınız mı?   

8. Tohumun çimlenmesini takip ettiniz mi?   

9. Çimlenmeyi takip ettiniz mi?   

10. Gözlemlerinizi kayıt altına aldınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Toprağı oluşturan ana materyalleri tanıtan pano veya sunum 

hazırladınız mı? 

  

2. Toprağı kavanoz içerisinde su ile karıştırarak toprağı meydana 

getiren unsurları sıraladınız mı? 

  

3. pH metre ile toprak reaksiyonunu ölçtünüz mü?   

4. EC metre ile toprağın tuzluluk oranını ölçtünüz mü?   

5. Toprakta gözle görülebilir canlıları tanıyıp ve bu canlılardan örnek 

topladınız mı? 

  

6. Tekniğine uygun bitki ve toprak numunesi aldınız mı?   

7. Numuneleri tekniğine uygun hazırlayıp ve paketlediniz mi?   

8. Numune etiket bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurup ve 

etiketlediniz mi? 

  

9. Numuneyi zamanında laboratuvara ulaştırdınız mı?   

10. Toprağın yapısını tanımak amacıyla el ve gözle kontrol yaptınız 

mı? 

  

11. Toprak yapısındaki olumsuzlukları pano haline getirip ve ıslah için 

gerekli materyali uyguladınız mı? 

  

12. Besin maddelerini tanıyıp, topraktaki besin maddelerini 

düzenlediniz mi? 

  

13. Harçta kullanılan malzemeleri temin ettiniz mi?   

14. Harç yapımında kullanılacak alet ve ekipmanı temin ettiniz mi?   

15. Harç malzemelerini hazırladınız mı?   

16. Harç malzemelerini belirlenen oranlarda karıştırdınız mı?   

17. Harcı sterilize ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 oksidasyon 

7 mollisol 

8 A 

9 15–25 

10 mikro (iz) 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 zikzaklar 

7 gübreleme 

8 kuru 

9 % 20’sinden 

10 60-80 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 yağışlar,sulama 

7 hatalı tarımsal 

8 kireç ve kireç 

9 toprak ıslahı 

10 besin 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 % 20 

7 3,5-4,5 

8 tüf 

9 uçucu 

10 4 hafta 
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