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AÇIKLAMALAR 
ALAN Laboratuvar Hizmetleri 

DAL Tarım Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI Gübre Analizleri Yapma - 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Gübrelerde kuru madde ve nem tayini, organik gübrelerde 

yanma kaybı tayini, ticari gübrelerde serbest asitlik tayini ve 

elek analizlerinin yapılması ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL 
Gübre Numunesini Analize Hazırlama ve Volümetrik Analiz 

ĠĢlemleri modüllerini baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Gübre analizleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak gübre 

analizleri yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Gübrelerde kuru madde ve nem tayini yapabileceksiniz. 

2. Organik gübrelerde yanma kaybı tayini yapabileceksiniz. 

3. Ticari gübrelerde serbest asitlik tayini yapabileceksiniz. 

4. Ticari gübrelerde elek analizi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf veya laboratuvar, kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar 

Donanım: Kuru madde kabı, hassas terazi, spatül, kurutma 

dolabı (etüv), elek sarsma cihazı, elek takımı, desikatör, kroze 

ve maĢası, kül fırını, beher, balon joje, erlen, pipet, büret, 

süzgeç kâğıdı, yatay çalkalayıcı, 0,1 N NaOH çözeltisi, 

fenolftalein indikatörü, hesap makinesi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Toprak ve yaprak analiz sonuçlarına dayanılarak gübrelerin uygulanması, çevreye 

verilecek zararı en aza indirdiği gibi üreticilerin aile bütçesine olduğu kadar ülkemiz 

tarımına da olumlu ve önemli katkı sağlamaktadır. Gerek ihracat yoluyla gübre satın 

alanların gerekse ülkemizde üretilen gübrelerin ticaretini yapanların, özellikle de geçimini 

tarımdan sağlayanların, gübrelerin özelliklerini iyi bilmeleri ve gübrelerin etiketlerinde 

belirtilen bitki besin elementlerini tam olarak içerip içermediklerinden emin olmaları gerekir. 

Bu da ancak gübrelerin analiz edilmeleriyle mümkündür.  

 

Bu modülle; gübrelerin nem, kuru madde kapsamı; organik gübrelerde organik madde 

miktarı; ticari gübrelerde serbest asitlik, tane iriliğiyle ilgili bilgileri öğrenmeniz 

amaçlanmıĢtır. Bununla birlikte gübrelerde; nem, organik gübrelerde yanma kaybı, ticari 

gübrelerde serbest asitlik tayininde ve ticari gübrelerde elek analizlerinde gereken iĢlemleri 

tekniğine uygun olarak uygulamanız amaçlanmaktadır. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak gübrelerde kuru madde ve nem 

tayini yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Gübrelerin nem ve kuru madde kapsamı nedir? AraĢtırınız.  

 Çevrenizde gübre analizi yapan laboratuvarlar varsa bu laboratuvarlara giderek 

gübrelerde kuru madde ve nem tayinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 

1. GÜBRELERDE NEM TAYĠNĠ 
 

1.1. Gübrelerin Nem ve Kuru Madde Kapsamı 
 

Birçok madde, gerek yüzeylerinde tutulmuĢ olarak gerekse moleküle bağlı olarak su 

içerir. Organik gübrelerle katı ve granül hâldeki ticari gübreler, yapısında bir miktar nem 

tutar. Bu nem miktarının, belli bir orandan yüksek olması istenmez. Ticari gübrelerde 

içerebilecekleri % nem oranları standartlarla belirlenmiĢ olup bu sınırların üzerine 

çıkmaması gerekmemektedir. Organik gübrelerde ise gübrenin kalitesi açısından çok fazla 

nem içermesi yani kuru madde oranının düĢük olması arzu edilmez. 
 

1.2. Organik Gübrelerde Kuru Madde Tayini 
 

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

kuru madde olmak üzere iki değiĢik yöntemle yapılmaktadır. 
 

 Havada kuru madde miktarının belirlenmesi 
 

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

bekletildikten sonra hava kurusu kuru madde miktarının belirlenmesi esasına dayanır. 

 

Temiz ve darası alınmıĢ kurutma kabı içerisine bir miktar organik gübre numunesi 

tartılır. Kurutma kabı kurutma dolabına yerleĢtirilip 70 °C sıcaklıkta sabit ağırlığa ulaĢıncaya 

kadar kurutulur. Ağırlığın değiĢmediği anda kurutma kabı dolaptan alınıp numune tozsuz ve 

temiz bir ortamda birkaç gün açıkta bırakılır. Daha sonra kurutma kabı içerisindeki 

kurutulmuĢ numune ile birlikte tartılıp aĢağıdaki formül yardımıyla % havada kuru madde 

miktarı hesaplanır.  

 

  

AMAÇ 
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 Mutlak kuru madde miktarının belirlenmesi 

 

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

belirlenmesi esasına dayanır. 

 

Sabit tartıma getirilmiĢ kurutma kabının darası alınıp içerisine 3-5 g havada 

kurutulmuĢ ve öğütülmüĢ gübre numunesi tartılır. Kurutma kabı, kurutma dolabına 

yerleĢtirilip 105 °C’de kütlesinin sabit olarak kaldığı belirlenene kadar bırakılır. Genel olarak 

gübre numunelerinin 3-5 saat kurutma dolabında bekletilmesi yeterli olmaktadır. Daha sonra 

desikatöre aktarılıp oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletilir. Tartılarak aĢağıdaki formül 

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

madde miktarı “ Mutlak Kuru Madde “ olarak ifade edilir. 

 

Son tartım - Dara   

% Kuru Madde (KM) = ————————  x 100 

Numune miktarı  

 

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

ve yarasa gübresinde kurumadde miktarı % 80’den az olmamalıdır. 
 

1.3. Kimyasal Gübrelerde Nem Tayini 
 

Kimyasal gübreler belirli standartlara göre üretilen gübreler olup nem oranının 

mutlaka belirlenen sınırlar içerisinde olması gerekir. Örneğin; azot kapsamı en az % 20, % 

26 ve % 30 olan amonyum nitrat gübrelerinde nem miktarı % 0,7’den, % 33 azot içeren 

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

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

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

 

Kimyasal gübrelerde nem tayini, kurutma yöntemi ve vakumlu kurutma yöntemi 

olmak üzere iki değiĢik yöntemle yapılmaktadır. 

 

1.3.1. Kurutma Yöntemi ile Nem Tayini 
 

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

farkından yaralanılarak nem miktarının belirlenmesi esasına dayalı bir gravimetrik 

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

fosfat, öğütülmüĢ fosfat kayası, kısmen çözünürleĢtirilmiĢ fosfat kayası gibi fosfatlı 

gübrelere uygulanır, amonyum bileĢiklerine ve magnezyum sülfat gübrelerine uygulanmaz. 

 

Sabit tartıma getirilmiĢ kurutma kabının darası belirlenip içerisine yaklaĢık 4-5 g 

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

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

desikatöre konularak ortam sıcaklığına gelinceye kadar soğumaya bırakılır. Tartılarak formül 

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

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

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

 

1.3.2. Vakumlu Kurutma Yöntemi ile Nem Tayini 
 

Bu yöntemde nem miktarı gübre numunesi vakumlu bir desikatörde kurutulduktan 

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

bozulmaya uğrayan gübre numunelerindeki nem miktarının bu yöntemle belirlenmesi 

gerekmektedir. 
 

 Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Hassas terazi 

 Kurutma kabı 

 Vakum pompası 

 Vakum desikatörü: Vakum cihazına bağlanabilen ve susuz nem çekici 

(magnezyum perklorat veya silaka jel nem çekici) içeren; kapağında 

vakum musluğu bulunan ve bir pompa yardımıyla havası boĢaltılabilen 

desikatörlere "vakum desikatörü" (Resim 1.1) denir. Normal desikatörlere 

kıyasla vakum desikatörlerinde çok daha verimli bir kurutma yapılır. 

Ancak bu desikatörlere vakum uygularken veya vakumu boĢaltmak için 

musluğu açarken çok dikkatli olunmalıdır. 

 

Resim 1.1: Vakum desikatörü 
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 YapılıĢı 

 

Sabit tartıma getirilmiĢ ve darası tespit edilmiĢ bir kurutma kabına yaklaĢık 2 g kadar 

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

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

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

desikatörden çıkarılarak tartılır. Desikatörde kurutma iĢlemine numune sabit tartıma 

gelinceye kadar tekrarlanır. AĢağıdaki formül kullanılarak nem miktarı bulunur. 

 

 
 

m0: Kurutma kabının darası (g) 

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

m2: Kurutulduktan sonra kurutma kabı + numunenin ağırlığı(g) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun olarak kimyasal gübre numunelerinde kurutma yöntemi ile nem 

tayini yapınız. 
 

Araç ve gereçler: Kurutma kabı, hassas terazi, spatül, kurutma dolabı (etüv), 

desikatör, maĢa, hesap makinesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız,  

 Gübre numunesini analize hazırlayınız. 

 Sabit tartıma getirilmiĢ kurutma kabını 

tartarak darasını kaydediniz. 

 Kurutma kabını sabit tartıma getirmeyi 

unutmayınız. 

 Kurutma kabına 4-5 g numune tartınız. 

 

 Tartım sırasında hassas terazi çalıĢma 

kurallarına uyunuz.  

 Kurutma kabını etüve yerleĢtirip 105 °C 

sıcaklıkta 2,5 saat bekletiniz. 

 Sıcaklığı doğru ayarlayınız.  

 Sıcaklık 105 °C ‘ye ulaĢtıktan sonra 

süreyi baĢlatınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kurutma kabını desikatöre alarak oda 

sıcaklığına kadar soğutunuz. 

 
 

 Desikatör kapağını uzun süre açık 

tutmayınız.  

 Kurutma kabını ve kurutulmuĢ 

numuneyi tartınız. 

 Tartım iĢlemini kurallarına uygun 

yapınız. 

 1 mg hassaslıkta tartım yapınız. 

 Gübredeki % kuru madde miktarını 

hesaplayınız. 

 Hesaplamaları formül kullanarak 

yapınız. 
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Tekniğine uygun olarak kimyasal gübre numunelerinde vakumlu kurutma yöntemi ile 

nem tayini yapınız. 
 

Araç ve gereçler: Kuru madde kabı (kurutma kabı), hassas terazi, spatül, kurutma 

dolabı (etüv), vakum desikatörü, vakum pompası, maĢa, hesap makinesi 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Gübre numunesini analize hazırlayınız. 

 Kurutma kabının darasını alınız. 
 

 Kurutma kabını sabit tartıma getirmeyi 

unutmayınız. 

 Kurutma kabına yaklaĢık 2 g numune 

tartınız. 

 

 Tartım sırasında hassas terazi çalıĢma 

kurallarına uyunuz. 

 Kurutma kabını vakum desikatörüne 

yerleĢtiriniz. 

 Desikatör kapağını uzun süre açık 

tutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Desikatörü vakum cihazına bağlayarak 

iç basıncı ayarlayınız. 

 Desikatör iç basıncını 500 ± 10 mm Hg 

olarak ayarlayınız. 

 18 saat sonra numune kabını 

desikatörden çıkararak tartınız. 
 Tartım sırasında hassas terazi çalıĢma 

kurallarına uyunuz. 

 1 mg hassaslıkta tartım yapınız.  Desikatörde kurutma iĢlemini numune 

sabit tartıma gelinceye kadar 

tekrarlayınız. 

 Gübredeki kuru madde miktarının 

%’sini hesaplayınız. 

 Hesaplamaları formül kullanarak 

yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Organik gübrelerde havada kuru madde miktarının belirlenmesinde numunenin 

kurutulduğu sıcaklık aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 70 °C 

B) 105 °C 

C) 25 °C 

D) 130 °C 

 

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

kuru madde miktarı, aĢağıdakilerden hangisiyle de ifade edilebilmektedir? 

A) % Nem 

B) Bağıl Nem 

C) Mutlak Nem 

D) Mutlak Kuru Madde 

 

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

aĢağıdaki gübre çeĢitlerinden hangisine uygulanmaz? 

A) Süperfosfat 

B) Doğal fosfat 

C) Magnezyum sülfat 

D) ÖğütülmüĢ fosfat kayası 

 

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

hangisinden fazla olamaz? 

A) % 0,25 

B) % 0,5 

C) % 1,0 

D) % 10 

 

5. Kimyasal gübrelerde vakumlu kurutma yöntemiyle nem tayininde numune desikatörde 

kaç sat bekletilir? 

A) 3-5 

B) 6-7 

C) 12-15 

D) 16-18 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak organik gübrelerde yanma kaybı 

tayini yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Topraklar için organik maddenin önemi nedir? AraĢtırınız.  

 Organik gübre numunelerinde yanma kaybı nasıl tayin edilmektedir araĢtırınız. 

 

2. ORGANĠK GÜBRELERDE YANMA 

KAYIBI  
 

2.1. Organik Gübrelerde Organik Madde Miktarı 
 

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

da çeĢitli mikroorganizmaları içerir. Organik gübreler, besin maddesi içerikleri az olmasına 

karĢın toprağa organik madde kazandırmaları ve toprağın fiziksel özelliklerini iyileĢtirmesi 

açısından önem taĢır. Bitki besin kaynağı olarak organik gübreler bitki, hayvan ve insan 

kaynaklı kalıntılar veya atıklardan oluĢmaktadır. Organik maddenin kaynağına göre değiĢik 

oranlarda azot (N), fosfor (P), potasyum (K) ve diğer besin elementlerini içerir. Bu nedenle 

organik gübreler, çok yönlü etkiye sahip gübreler olarak bilinir. Bir baĢka deyiĢle tarım 

topraklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine olumlu ve önemli etki yapar. 

 

Organik madde, toprak verimliliği ve sürdürülebilir tarım açısından büyük öneme 

sahiptir. Tarım topraklarının çoğunlukta düĢük olan organik madde içerikleri, zaman 

içerisinde azalmakta, dolayısıyla toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 

olumsuz Ģekilde etkilenmektedir. Tarımda baĢarılı olmanın en önemli koĢulu toprakların 

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

tüm organik gübrelerin tarım topraklarına uygulanması baĢarılı tarım için çok büyük önem 

taĢımaktadır.  

 

Organik gübrelerin baĢında yer alan ahır gübresinin tarım dıĢı amaçlarla tüketilmesi 

kesinlikle önlenmelidir. Bitkisel ve hayvansal kökenli materyallerin usulüne uygun Ģekilde 

olgunlaĢtırılıp organik gübreye dönüĢtürülmesi ve tarımda kullanılması sağlanmalıdır.  

 

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

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

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

olamamalıdır. 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

ARAġTIRMA 
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2.2. Organik Gübrelerde Yanma Kaybı Tayini 
 

Organik gübrelerde, organik madde miktarını bulmak için yanma kaybı tayini 

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

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

2.2.1. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Yakma kabı (Kroze) 

 Hassas terazi 

 Kül fırını 

 Desikatör 

 MaĢa 
 

2.2.2. YapılıĢı 
 

Organik gübre numunesi analize hazırlama modülünde belirtildiği Ģekilde, kurutulup 

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

sıcaklığına eĢit bir sıcaklıkta ısıtılarak sabit tartıma getirilip darası kaydedilir. 
 

Darası belirlenen porselen krozeye, yaklaĢık 2 gram analiz numunesi tartılır. Kroze 

kül fırınına yerleĢtirilir. Fırın çalıĢtırılıp sıcaklık kademeli olarak artırılarak 550 °C’ye 

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

kömürleĢme olmayacak Ģekilde, açık griden beyaza kadar değiĢen bir renkte kül elde 

edilinceye kadar (yaklaĢık 2 saat) yakılır.  

 

Yakma iĢlemi tamamlandıktan sonra kül fırını kapatılarak sıcaklığın yaklaĢık 100 

°C’ye kadar düĢmesi beklenir. Kroze yeterince soğuduktan sonra maĢayla tutularak 

desikatöre alınır. Desikatörde oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra hassas terazide 

tartılır. Formül yardımı ile % ham kül miktarı hesaplanır.  
 

               Son tartım (g) - Dara (g) 

% Ham Kül = ———————————  x 100 

                Numune Miktarı (g) 
 

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

sonra aĢağıdaki formül yardımıyla % organik madde içeriği hesaplanır. 
 

% Organik Madde  = % Kuru madde  - % Ham Kül 

 



 

 14 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun olarak organik gübre numunelerinde yanma kaybı tayini yapınız. 

 

Araç ve gereçler: Kroze, hassas terazi, kül fırını, desikatör, kroze maĢası, hesap 

makinesi 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve 

kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlayınız,  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Gübre numunesini analize hazırlayınız. 

 Gübre numunesini analize 

hazırlama modülünden 

faydalanabilirsiniz. 

 Sabit tartıma getirilmiĢ krozeyi tartarak 

darasını kaydediniz. 

 Porselen krozeyi sabit tartıma 

getirmeyi unutmayınız.  

 Kurutma kabına (kroze) numune tartınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Krozeyi kül fırına yerleĢtirerek kül fırınını 

çalıĢtırınız. 

 

 Fırında sıcaklık, hızlı ve kısa sürede 

değil, yavaĢ yavaĢ yükseltiniz. 

 Fırını yakma sıcaklığına ayarlayınız. 
 Yakma sıcaklığı olarak 550 °C’ye 

ayarlayınız. 

 Numuneyi yakma sıcaklığında yeterli süre 

(yaklaĢık 2 saat) bekletiniz. 

 Açık griden beyaza kadar değiĢen 

bir renkte kül elde edilince yakma 

iĢlemini sonlandırınız. 

 Krozeyi desikatöre alarak oda sıcaklığına 

kadar soğutunuz. 

 

 Desikatörü dikkatli kullanınız.  

 Desikatör kapağını açarken çok 

dikkatli olunuz.  

 Krozeyi ve içindeki külü tartınız.  Tartım kurallarına dikkat ediniz.  

 Organik madde miktarını hesaplayınız.  
 Hesaplamaları formüllere göre 

yapınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Organik gübreler besin maddesi içerikleri düĢük olmasına karĢın, toprağın fiziksel 

özelliklerini iyileĢtiren gübrelerdir. 

 

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

 

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

değeri çıkarılmak suretiyle organik madde miktarı tespit edilmektedir. 

 

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

numune fırına konulmalıdır. 

 

5. (   ) Organik gübrelerde yanma kaybı tayininde kullanılan araç gereçlerden biri de su 

banyosudur. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak ticari (kimyasal) gübre 

numunelerinde serbest asitlik tayini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Ticari gübrelerde asitlik kavramını araĢtırınız. 

 Ticari gübrelerde serbest asitlik tayini nasıl yapılmaktadır araĢtırınız. 

 

3. TĠCARĠ GÜBRELERDE SERBEST 

ASĠTLĠK TAYĠNĠ 
 

3.1. Ticari Gübrelerde Asitlik  
 

Bitkilerin yetiĢmesi için toprağa verilen bileĢikler, belirli sıcaklık ve toprağın asitlik 

derecesine göre iĢlevlerini yapabilir. Bu nedenle toprağa verilen bileĢiklerin türünün 

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

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

yapamadığından yaĢayamamaktadır.  

 

Fosfat gübrelerinin içindeki serbest asit H3PO4, H2PO4
-
 ve HPO4

-2
 nin bileĢiklerinden 

oluĢur. Süper fosfat tanecikler halinde yani granül görünümdedir. Açık gri veya boz renkli 

olan süper fosfat içerisinde % 16-18 oranında suda eriyebilen fosfor asidi vardır. Triple süper 

fosfat, kirli beyaz veya gri tanecikler halindedir ve içerisinde % 43-46 oranında fosfor asidi 

vardır. 

 

Amonyum sülfat asit karakterli olduğu için nötr ve alkali yani kireçli topraklarda 

güvenle kullanılabilir. Ġçeriğinde % 21 azot bulunan amonyum sülfat, asit reaksiyonlu 

topraklarda uzun süre kullanılırsa asitleĢme yapabilir. Bu nedenle eğer bu gübreyi asit 

reaksiyonlu topraklarda uzun süre ve çok kullanılırsa toprakların daha fazla asitleĢmesine 

sebep olacağından toprağı verimsizleĢtirir. 

 

3.2. Ticari Gübrelerde Asitlik Tayini Yapma 
 

Gübre örneğininden çözeltiye geçen asit miktarının, fenolftalein indikatörlüğünde 

ayarlı NaOH çözeltisiyle titre edilmesiyle serbest asit miktarı bulunur. 

 

 

  

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

ARAġTIRMA 
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3.2.1. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Hassas terazi 

 Erlen 

 Büret  

 Pipet 

 Balon joje 

 Yatay çalkalayıcı 

 Huni 

 Filtre kâğıdı 

 

3.2.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler  
 

 Standart 0,1 N NaOH çözeltisi 

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

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

 

3.2.3. YapılıĢı 
 

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

tartınız.  

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

balonuna filtre kâğıdıyla süzülür. 

 Filtre kâğıdında kalan kısım, 8-10 kez saf su ile yıkandıktan sonra hacim 250 

ml’ye kadar saf su ile tamamlanır.  

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

indikatörü eklenir ve 0,1 N ayarlı NaOH ile pembe renk oluĢuncaya kadar titre 

edilir. 

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

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

soğurabileceği karbondioksit uzaklaĢtırılmıĢ olur. Eğer çözelti pembe renkli 

olursa fosfor, HPO4
-2

 ve/veya PO4
-3 

fosfat hâlindedir. Çözelti pembe renkli 

değilse sıcakken 0,1 N ayarlı NaOH ile pembe renk oluĢuncaya kadar titre 

edilir. Bu durumda ortamdaki H3PO4 ve H2PO4
-1 

titre edilmiĢ olur.  

 Gerekli hesaplamalar yapılır. 
 

Amonyum sülfat için; 
 

 
 

m: Gübre numunesi(g) 

V: Kullanılan NaOH hacmi (ml) 

N: Standart NaOH çözeltisinin normalitesi 

Fosfatlı gübreler için; 
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m: Gübre numunesi(g) 

V: Kullanılan NaOH hacmi (ml) 

N: Standart NaOH çözeltisinin normalitesi 
 

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

fazla olmamalı, kompoze gübrelerde, süperfosfat ve triple süperfosfat gübresinde 

P2O5 olarak toplam serbest asitlik % 2,5’ten daha yüksek yüksek olmamalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun olarak ticari gübre numunelerinde serbest asitlik tayini yapınız.  

 

Araç ve gereçler: Hassas terazi, balon joje, erlenmayer, pipetler, huni, süzgeç kâğıdı, 

çalkalama makinesi, amonyum sülfat, 0,1 N NaOH çözeltisi, metil kırmızısı 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 
 

 ÇalıĢma önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Erlene 10 g amonyum sülfat tartınız. 
 

 Tartım iĢlemini hassas bir Ģekilde 

yapınız.  

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

10 dakika bekleyiniz.  

 250 ml balon jojeye süzünüz. 

 

 Balon jojeye aktarma iĢleminde 

dikkatli olunuz. Materyali dıĢarıya 

dökmeyiniz.  

 Süzgeç kâğıdında kalan kısmı yıkayınız. 

 Yıkama iĢlemini süzgeç kâğıdının 

üst kısmından aĢağıya doğru 

çepeçevre yapınız.  

 Erleni de yıkama çözeltisi ile birkaç 

kez yıkayıp süzünüz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Balon jojeyi saf su ile çizgisine 

tamamlayınız. 
 Tamamlama çizgisine dikkat ediniz. 

 Çözeltiden 100 ml alarak erlene aktarınız. 

 Üzerine 2-3 damla fenolftalein damlatınız. 

 Pembe renk oluĢuncaya kadar 0,1 N NaOH  

ile titre ediniz. 

 

 Fazla indikatör çözeltisi eklemek 

dönüm noktasını değiĢtireceğinden 

dikkatli olunuz.  

 Dönüm noktasının kesinliği için 

titrasyon iĢlemini çok yavaĢ 

sürdürünüz.  

 Titrasyon tamamlanınca harcanan NaOH 

miktarını okuyup kaydediniz. 

 Sarfiyat okuması yaparken gözünüz 

ile bürete tam karĢıdan bakarak 

gözlem hatalarından sakınınız. 

 Hesaplama yapınız. 
 Toplam serbest asit miktarını 

hesaplayınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Süper fosfat gübresinde % kaç oranında suda eriyebilen fosfor asidi vardır? 

A) % 12-14 

B) % 14-16  

C) % 16-18 

D) % 18-20 

 

2. Triple süperfosfat gübresinde P2O5 olarak toplam serbest asitlik hangi değerden fazla 

olmamalıdır?  

A) % 2,5 

B) % 2,0 

C) % 1,5 

D) % 1,0 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

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

olmamalıdır. 

 

4. (   ) Amonyum sülfat, asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre kullanılırsa asitleĢmeye 

sebep olacağından toprağı verimsizleĢtirir.  

 

5. (   ) Ticari gübrelerde asitlik tayininde titrasyonda 0,1 N KOH çözeltisi kullanılır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak ticari gübre numunelerinde elek 

analizi yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Ticari gübrelerde tane iriliği nedir araĢtırınız. 

 Ticari gübre numunelerinde elek analizi nasıl yapılmaktadır araĢtırınız. 

 

4. TĠCARĠ GÜBRELERDE ELEK ANALĠZĠ  
 

Analiz edilecek numunenin delik çapı bilinen eleklerle büyüklüklerine göre ayrılması 

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

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

geçen ve üstünde kalan gübre miktarları belirlenmektedir. 

 

4.1. Ticari Gübrelerde Tane Ġriliği 
 

Ticari gübrelerin tane iriliği ile belli standartlara bağlı olması gerekmektedir. 

AĢağıdaki tabloda bazı gübre cinsleri ve tane büyüklüklerinin standartları verilmektedir. 

 

Gübre Cinsi Tane Büyüklüğü 

Kısmi çözünür hale getirilmiĢ 

fosfat kayası 

 En az % 90’ı 0,160 mm aralıklı elekten geçebilmeli 

 En az % 98’i 0,630 mm elekten geçebilmeli 

Kısmen çözünebilen 

magnezyumlu fosfat kayası 

 En az % 90’ı 0,160 mm aralıklı elekten geçmeli  

 En az % 98’i 0,630 mm elekten geçmeli 

Dikalsiyum fosfat 
 En az % 90’ı 0,160 mm aralıklı elekten geçebilmeli 

 En az % 98’i 0,630 elekten geçebilmeli 

Alüminyum-kalsiyum fosfat 
 En az % 90’ı 0,160 mm aralıklı elekten geçebilmeli 

 En az % 98’i 0,630 mm elekten geçebilmeli 

Kalsiyum sülfat 
 En az % 80’i 2 mm’lik elekten geçebilmeli 

 En az % 99’u 10 mm’lik elekten geçebilmeli 

Magnezyum hidroksit  En az % 99’u 0,63 mm’lik elekten geçebilmeli 

Tablo 4.1: Bazı kimyasal gübre cinslerinde tane büyüklüklerinin standartları 

 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

ARAġTIRMA 
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4.2. Ticari Gübrelerde Elek Analizi 
 

Ticari gübrelerde elek analizi; bir mekanik eleme makinesi kullanılarak, delik 

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

miktarların belirlenmesi prensibine dayanmaktadır.  
 

4.2.1. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Elek sarma makinesi 

 Delik açıklıkları gübre numunesine uygun elekler 

 Hassas terazi 
 

4.2.2. YapılıĢı 
 

 Tane iriliği tayini yapılacak gübre cinsine göre uygun delik açıklığına sahip 

elekler seçilerek toplacı üzerine artan göz açıklığı sırasına göre yerleĢtirilir. 

 Yeterli numune tartılıp en üsteki eleğe konularak kapağı kapatılır.  

 Elek sarsma cihazı çalıĢtırılarak 10 dakika süreyle eleme yapılır. 

 Elekler diziden çıkarılarak her elek üzerindeki ve toplayıcıdaki miktar tartılır. 

Elek örgüsünde kalan tanecikler eleğin ters tarafından fırçalanarak geri alınır. 

 Toplayıcıda ve eleklerde kalan miktarlar ayrı ayrı tartılır. Tartım değerlerinin 

toplamı tartılan numune kütlesinin % 1’inden daha fazla farklılık 

göstermemelidir. 

 Her bir kısmın %’si aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. 
 

 
 

T: Elek üstü veya elek altındaki gübrenin oranı 

m: Analiz için alınan gübre miktarı (g) 

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

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

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

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

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

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

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

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

üstünde kalan kısım en az % 96 olmalıdır.  

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

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

altına geçen numune miktarı en çok % 1 olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun olarak ticari gübre numunelerinde elek analizi yapınız. 

 

Araç ve gereçler: Hassas terazi, elek sarsma cihazı, elek takımı, hesap makinesi 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 

 ÇalıĢma önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gübre cinsine göre uygun delik 

açıklığına sahip elek seçimi yapınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Elekleri büyükten küçüğe doğru cihazda 

sıralayınız. 

 Elekleri toplacı üzerine artan göz 

açıklığı sırasına göre yerleĢtiriniz. 

 Bir miktar numune tartarak üst eleğin 

üzerine aktarınız. 
 Elek kapağını kapatmayı unutmayınız. 

 Elek sarsma cihazını çalıĢtırarak 10 

dakika eleme yapınız. 

 

 Cihazın düzgün bir zeminde olmasına 

dikkat ediniz. 

 Elekler üzerinde kalan numuneyi ayrı ayrı 

tartınız. 

 Elek örgüsünde kalan tanecikleri eleği 

ters tarafından fırçalayarak geri alınız. 

 Yüzde hesaplaması yapınız. 

 Toplayıcıda ve eleklerde kalan 

miktarların toplamı, numune kütlesinin 

% 1’inden daha fazla farklılık 

göstermemelidir. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

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

numunesi kalmalıdır? 

A) % 5 

B) % 7 

C) % 9 

D) % 10 

 

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

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

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

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

 

4. (   ) Elek analizinde % 26 azot içeren amonyum nitrat gübresi delik açıklığı 4.75’lik 

elek ile elendiğinde elek üstünde kalan kısım en çok % 4 olmalıdır. 

 

5. (   ) Elek analizinde granüle amonyum sülfat gübresi delik açıklığı 3.36’lık elek ile 

elendiğinde elek üstünde kalan kısım en çok  % 15 olmalıdır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Kimyasal gübrelerde, vakumlu kurutma yöntemi ile nem tayininde numune 

desikatörde 3-5 saat bekletilir. 

 

2. (   )  Kimyasal gübrelerde nem miktarının belirlenmesinde kurutma yöntemi ile nem 

tayini magnezyum sülfat gübresinde uygulanmaz. 

 

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

griden beyaza kadar değiĢen renkte kül elde edilinceye kadar yakılır. 

 
4. (   ) Katı çiftlik gübresinin organik madde miktarı % 20’den az olamamalıdır. 

 

5. (   ) Triple süper fosfat gübresinde % 43-46 oranında fosfor asidi bulunmaktadır. 

 

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

olmamalıdır. 

 

7. (   ) Amonyum sülfat gübresi asit karakterli olduğu için asit reaksiyonlu topraklarda 

güvenle kullanılabilir. 

 

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

 

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

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

 

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

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

fazla farklılık göstermemelidir. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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