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AÇIKLAMALAR 
ALAN Laboratuvar Hizmetleri 

DAL Tarım Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI Gübre Numunesini Analize Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 

Gübre numunesi alma, numuneleri analize hazırlama ve 

organik gübre numunelerinde yakma işlemlerini yapma ile 

ilgili öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Yok 

YETERLİK Gübre numunesi alarak analize hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak 

gübrelerde numune alarak analize hazırlayabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Gübre numunesi alabileceksiniz.  

2. Gübre numunesini analize hazırlayabileceksiniz. 

3. Organik gübre numunelerinde kuru yakma ve yaş 

yapma yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf veya laboratuvar, kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar 
 

Donanım: Etiket, kırtasiye malzemeleri, kavanoz, kürek, 

kayıt defteri, kurutma kabı, kurutma dolabı, değirmen, havan, 

elek, hassas terazi, erlen, pipet, su banyosu, piset, porselen 

kroze, spatül, kül fırını, maşa, ısıtıcı tabla, çeker ocak, 

balonjoje, huni, santrifüj, süzgeç kâğıdı, sülfürik asit, etil 

alkol, hidroklorik asit, nitrik asit, perklorik asit 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

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

düşünülemez. Ancak gereksiz gübre kullanımının önlenmesi, çevreye zarar vermeden en 

yüksek ürün alınması günümüzde tarımın öncelikli hedefi haline gelmiştir.  

 

Son yıllarda gübre uygulamalarının toprak ve yaprak analizlerine dayanılarak 

yapılması, Avrupa Birliği Uyum Programı çerçevesinde yürürlüğe giren yönetmeliklerle 

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

gübrelerin uygulanması, çevreye verilecek zararı en aza indirdiği gibi üreticilerin aile 

bütçesine olduğu kadar ülke bütçesine de olumlu ve önemli katkı sağlamaktadır. Gübre 

ticareti yapanların ve özellikle de geçimini tarımdan sağlayanların gübrelerin özelliklerini iyi 

bilmeleri ve gübrelerin etiketlerinde belirtilen bitki besin elementlerini tam olarak içerip 

içermediklerinden emin olmaları gerekir. Bu da ancak gübrelerin analiz edilmeleri ile 

mümkündür.  

 

Gübre analizleri, özellikleri nedeniyle belli laboratuvarlarda yapılan ve farklı 

yöntemlerin kullanılmalarını gerektiren analizlerdir. Bu analizlerin başarılı olabilmesi için 

öncelikle yönetmeliklerde belirtilmiş ilkelere uygun şekilde gübre numunelerinin alınıp 

analiz laboratuvarlarına gönderilmesi, tekniğine uygun olarak analize hazırlanması 

gerekmektedir.  

 

Bu modülü tamamladığınızda, organik ve ticari gübrelerden numune alabilme ve 

laboratuvara ulaşan numuneyi tekniğine uygun olarak analizlere hazırlayabilme bilgi ve 

becerisine sahip olacaksınız.  

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak gübre numunesi alabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Gübre nedir ve gübre çeşitlerini araştırınız. 

 Çevrenizde gübre analizi yapan laboratuvar varsa bu laboratuvarlara 

giderek gübre numunesinin nasıl alındığını araştırınız. 

 

1. GÜBRE NUMUNESİ ALMA 
 

1.1. Gübre 
 

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

verilen, içerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini bir arada bulunduran maddelere 

gübre, bu olaya ise gübreleme denir. 

 

Bitkiler su ve topraktan aldıkları besin maddelerini sentezleyip organik maddelere 

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

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

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

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

hallerde toprağın gübreyle takviye edilmesi gerekir.  

 
 

Makro besin elementleri Mikro besin elementleri 

Daha çok su ve 

havadan alınanlar 

Karbon (C) 

Hidrojen (H) 

Oksijen (O) 

___ 

Topraktan alınanlar 

Azot (N)             Kalsiyum (Ca)  

Fosfor (P)           Magnezyum (Mg)  

Potasyum (K)     Kükürt (S) 

Demir (Fe)             Molibden (Mo) 

Manganez (Mn)     Bor (B) 

Bakır (Cu)              Klor (Cl) 

Çinko (Zn) 

Tablo 1.1: Esas bitki besin elementleri ve kaynakları 

Bitkiler gelişip büyüyebilmeleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için birçok besin 

elementine ihtiyaç duyarlar. Bunlardan bazıları olmazsa olmaz elementler olup bitki gelişimi 

için mutlaka gerekli olan bu elementlere esas bitki besin elementleri adı verilir. Esas bitki 

besin elementlerinden karbon ve oksijenin büyük bir kısmı fotosentezle doğrudan havadan, 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

ARAŞTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Toprak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su
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hidrojen ise doğrudan veya dolaylı olarak sudan alınır. Diğer besin elementleri ise genel 

olarak topraktan alınır. Havadan ve sudan alınan besin elementlerinin yetersizliği söz konusu 

olmamakla beraber, topraktan alınan besin elementlerinin yetersizliğinden dolayı ciddi 

problemler yaşanmaktadır. Özellikle azot, fosfor ve potasyum elementleri bitkiler tarafından 

fazlaca tüketilen ve eksikliği en çok gözlenen besin elementleridir. 

 

Topraklar genel olarak bitki besin elementlerini az veya çok bulundururlar. Fakat bu 

maddelerin miktarları, her zaman bitkinin ihtiyaç duyduğu seviyede bulunamayabilmektedir. 

Bitkiler tarafından kaldırılan bitki besin maddelerine, yağmur ve sulama sularıyla yıkanan, 

erozyonla kayba uğrayan besin maddeleri de ilave edilecek olursa tarım yapılan topraklar 

yıldan yıla besin maddelerince fakirleşmekte ve ciddi verim düşüklükleri 

gözlemlenmektedir. Tarımsal üretimde yeterince verim alabilmek için toprakların besin 

maddesi içeriklerinin tespit edilmesi ve yetersiz olan besin maddelerinin toprağa 

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

 

1.2. Gübre Çeşitleri  
 

Gübreler yapılarına göre organik gübreler ve ticari gübreler olmak üzere ikiye 

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

inek gübreleri, çeşitli bitki artıkları, binlerce yıldan beri organik gübre olarak 

kullanılmaktadır. Organik gübrelerden en önemlileri ahır gübresi, kompostlar ve 

yeşil gübredir. Ticari gübreler ise toprakta olması gereken veya toprakta eksilen 

besin maddelerini toprağa kazandırmak amacıyla bileşimi, standardına uygun olarak 

kimyasal yöntemlerle üretilen bileşiklerdir. Ticari gübreler bileşimlerinde bir veya 

daha fazla besin maddesi bulundurur ve suda kolayca çözünürler. 
 

1.2.1. Organik Gübre 
 

Bitkinin beslenmesi için gerekli olan besin maddelerini bünyesinde bulunduran, 

toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenleyerek bitkinin topraktan beslenmesini 

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

organik gübre denir.  

 

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

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

için gerekli organik maddeyi, dolayısıyla humusu sağlamaktır. Ticari gübreler kullanılmaya 

başlanıncaya kadar tarımsal işletme gübreleri kullanılmaktaydı. Bugünde ticari gübrelerin 

yanında organik gübreler de kullanılmakta ve önemini korumaktadır.  

 

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

bulunmaktadır. Organik gübre kullanmanın başlıca avantajları şunlardır: 

 

 Organik gübre içinde bulunan mineraller sayesinde toprağı verimli hale 

getirir. 
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 Bitkinin büyüme hızını arttırır. Böylelikle bitkinin erken ürün vermesini 

sağlar. 

 Üretilen ürünün kalite ve miktarı artar. 

 Toprağın su tutma kapasitesini artırır. 

 Toprağın rengini koyulaştırarak daha fazla güneş ışığını emmesi sağlar.  

 Toprağın geçirgenliğini arttırarak hava ve su alımını kolaylaştırır. 

 Topraktaki mikroorganizma sayısını ve etkinliğini arttırır. 

 Bitkilerin kök gelişimini olumlu yönde etkiler. 

 Toprakların pH’ını düzenler.  

 Toprakta bulunan ve bitki gelişimi için gerekli olan besin elementlerinin 

bitkilerin alabileceği forma dönüşmesine yardımcı olur. 

 

Resim 1.1: Organik Gübre  

Bitki ve hayvan kalıntıları toprağa karışarak toprakta organik madde oluşmasını 

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

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

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

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

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

dışkıları ile yataklıklarının karışımlarından oluşan artıktır. Hemen hemen 

tümü organik madde ve artıklardan oluşmaktadır. Bu nedenle 

mikroorganizmalar için iyi bir gelişme ortamı oluşturur. Aynı zamanda 

bitkinin ihtiyaç duyduğu bütün elementleri içermekte ve özellikle en 

önemli bitki besini olan azotun sürekli kaynağını oluşturmaktadır. 
 

Ahır gübresi, içeriğinde bulunan azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin elementleri 

sebebiyle toprağı, besin maddelerince zenginleştirmesi yanında çözünen bitki besinlerinin 

depolanmasını da sağlar. Toprağa humus vererek de toprağı ıslah eder. Bünyeyi iyileştirir. 
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Toprağın su tutma kapasitesinin yükselmesini sağlar ve havalanmasını arttırır. Toprağın tava 

gelmesini ve işlenmesini kolaylaştırır.  

 

Resim 1.2: Ahır gübresi 

 Yeşil gübreler: 
 

Organik gübrelerinden biri de yeşil gübredir. Toprağı zenginleştirmek üzere yerinde 

büyütülmüş veya başka yerden temin edilmiş yeşil bitki materyalinin (ürün artıkları hariç) 

toprak altına gömülmesine yeşil gübreleme ve bu maksat için kullanılan bitkilere ise yeşil 

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

çayır üçgülü, bezelye ve yulaftır. Çavdar, yulaf ile fiğ veya bezelye birlikte yetiştirilip 

toprağa karıştırılabilir. Yeşil gübreleme toprağın organik madde kapsamını yükselmekle 

beraber toprakta azot birikimi sağlar. Toprakta mikroorganizma faaliyetini artırır. Topraktaki 

bitki besin elementlerinin yarayışlılığını artırır. Toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirir ve 

erozyonu önler.  

 

 Kompostlar:  

 
Bitki ve hayvansal kökenli artıkların bir araya toplanıp çürütülmesiyle elde edilen 

gübreye kompost denir. Günümüzde birçok kompost üretim yöntemi geliştirilmiştir. Bunlar; 

kontrollü tanklarda kompostlaştırma, varil yöntemi, 14 gün yöntemi, anaerobik yöntem ve 

uygulamada yaygın olarak kullanılan yığın yöntemidir.  

 
Uygulamada yaygın olarak yığın yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde bitki ve 

hayvan artıkları yaklaşık 30 cm yüksekliğinde yağılır. Üzerine su serpilerek iyice ıslatılır ve 

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

külü yayılır. Bunu takiben yine 30 cm’lik bitki artığı konur. Sulandıktan sonra, tekrar 5-15 

cm toprak veya odun külü ilave edilerek istenilen yükseklikte bir kompost yığını yapılır. 

Yığına yukarı doğru daralan bir şekil verilir. Rutubet kaybını önlemek için en üste toprak 

serilir. Hazırlanan kompost yığını 3-4 hafta kendi hâline bırakılır. Bundan sonra birer ay ara 

ile bir veya iki defa alt üst edilerek yığının her tarafının çürümesi sağlanır.  
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Resim 1.3: Kompost maddeleri 

Kompostlaşma sürecinin sonunda elde edilen ürün genelde nötr ya da hafif alkalidir. 

Bu dönemde artık sıcaklık sabit bir seyir izlemeye başlamış, kompost kahverengi humuslu 

toprak görünümüne girmiş, kokusunu almış ve solucan, karınca gibi canlılar gözükmeye 

başlamıştır. Son üründe C/N oranı 12-15/1 civarında yani topraktaki dengeli mikrobiyal 

faaliyet için ideal orana yakındır. 3-4 ay sonra kullanılmaya hazır bir hâle gelir. 

 
Kompostlar kullanıldığında; toprağın yapısını iyileştirir, kolay havalanmasını sağlar, 

zor işlenen toprakların işlenmesini kolaylaştırır, toprağın su tutma kapasitesini artırır, pH’ı 

düzenler. Toprakların tuzlanmasını önler. Yüksek oranlarda mineral gübrelemeye karşı 

tampon etkisi gösterir. Besin maddelerinin bitkilerce daha iyi kullanılmasını sağlar. 

 

Resim 1.4: Kompost 

1.2.2. Ticari Gübre 
 
Kimyasal gübreler, mineral gübreler veya suni gübreler diye de anılan ticari gübreler; 

toprakta eksikliği görülen besin elementlerini toprağa vermek için özel olarak üretilen ve bir 

veya birden fazla besin elementini içeren kimyasal bileşiklerdir.  
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Ticari gübreler organik gübrelerden farklı olarak yüksek miktarlarda bitki besin 

maddesi kapsarlar. Sıvı veya katı hâlde bulunurlar. Katı halde bulunanlar suda kolay erirler. 

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

Ticari gübrelerin bileşimleri bellidir, üretici firma tarafından garanti edilmiştir, etiketinde ve 

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

gübreleridir. Bu nedenledir ki bu besin elementlerine gübre elementleri de denilmektedir.  

 

 Azotlu gübreler 
 

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

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

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

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

gelmişlerdir. Doğada ise topraktaki bitkisel ve hayvansal kalıntılardan meydana gelen 

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

gübreler azotlu gübrelerdir. 

 

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

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

Dünyada tek besinli, en çok kullanılan azotlu gübreler ve azot içerikleri aşağıdaki çizelgede 

verilmiştir. Ülkemizde en çok kullanılan azotlu gübre, amonyum sülfat, kireçli amonyum 

nitrat ve üredir.  

 

Gübrenin Cinsi Formülü % N içeriği 

Amonyumlu 

Gübreler 

Amonyum Sülfat (NH4)2SO4 %20,5 

Amonyum Klorür (NH4)Cl %25 

Susuz Amonyak NH3 %82 

Amonyak Solüsyonu  

(Sulu Amonyak) 
NH3 + H2O %20,5-27 

Nitratlı Gübreler 

Sodyum Nitrat NaNO3 %16 

Kalsiyum Nitrat Ca(NO3)2 %15,5 

Potasyum Nitrat KNO3 %14 

Amonyum Nitrat (NH4)NO3 %33,5 

Amonyumlu ve 

Nitratlı Gübreler 

Nitrochalk (NH4)NO3- CaCO3 %20,5-28,0 

Amonyum Nitrat- Sülfat (NH4)NO3-(NH4)2SO4 %26 

Amidli Gübreler 
Kalsiyum Siyanamid Ca(CN)2 %18-21 

Üre CO(NH2)2 %46 

Tablo 1.2: En çok kullanılan azotlu gübreler ve azot içerikleri 

Ticari gübrelerle toprağa verilen azot bileşiklerinden amonyum azotu açığa çıkar. Bu 

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

yaşayan mikro organizmalar kullanır veya nitratlı bileşiklere çevirirler. Nitratlı bileşiklerin 

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

Çok az kısmı da toprağın derinliklerine sızar. 
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Resim:1.5: Amonyum Sülfat                   Resim 1.6: Amonyum nitrat 

 Fosforlu gübreler 

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

atıldıktan sonra bünyesindeki fosfor alınabilir hale dönüşür. Azotlu gübrelerden sonra 

dünyada en fazla tüketilen gübredir. 

 
Dünyadaki fosforun kaynağı fosforlu kayalardır. Fosforlu gübreler ise fosforlu 

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

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

fosforlu gübrelerin bir kısmı suda çözünürken bir kısmı çözünmez. 

 
Gübrenin Cinsi Kimyasal bileşimi % P2O5 içeriği 

Suda Çözünür 

Süperfosfat Ca(H2PO4)2 + CaSO4 %16-22 

Triple Süperfosfat Ca(H2PO4)2 %43-47 

Monoamonyum fosfat NH4 H2 PO4 %48-50 

Diamonyum fosfat (NH4)2HPO4 %50-54 

Sitrik asitte veya amonyum sitratta çözünür 

Thomas unu Ca3P2O5.CaO + CaO. SiO2 %14-18  

Renanic (sinter fosfat) CaNaPO4.Ca SiO4 NH4 %23-26 

Dikalsiyum fosfat Ca-Mg fosfat %39  

Suda ve Sitrik asitte veya amonyum sitratta çözünmez 

Kaya fosfat  %31-33 

Tablo 1.2: En çok kullanılan azotlu gübreler ve azot içerikleri 

Fosfatlı gübrelerin toprağa katılmasıyla fosfat iyonlarının büyük kısmı bitkiler 

tarafından alınır. Alınamayanlar ise toprakta çözünmesi zor bileşikler hâline dönüşürler. 

Geçirgenliği az olan topraklarda fosfat toprağın derinliklerine inemez. Ancak kum, perlit ve 

ponza gibi geçirgenliği yüksek olan topraklarda fosfat kaybı olmaktadır. Fosforlu gübreler 

şunlardır. 
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Resim 1.7: Triple süperfosfat 

 Potasyumlu gübreler 
 

Bünyelerinde potasyum bulunan gübrelerdir. Yurdumuz toprakları genelde potasyum 

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

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

uygun miktarda kullanılmalıdır. 

 

Potasyumlu gübreler yeraltı kaynaklarından elde edilir. Genellikle sülfat ve klorür 

şeklinde bulunur. Potasyum toprakta fazla bulunduğundan eksikliği çok hissedilmez. Ancak 

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

 

 Kompoze gübreler 
 

Kompoze gübreler birden fazla bitki besin elementini bünyesinde bulunduran 

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

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

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

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

beslenmenin önüne geçilmesidir. 

 

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

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

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

bulunmaktadır. Yani 100 kg gübre içerisinde 16 kg azot, 16 kg fosfor ve 8 kg potasyum 

bulunmaktadır. Geriye kalan miktar ise dolgu maddesidir. Dolgu maddeleri topaklaşmayı 

önler, gübrenin makine ile verilmesini kolaylaştırır, ortamın asit etkisini düzenler ve diğer 

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

basit gübreleri mekanik yollarla karıştırma ile elde edilmektedir. 
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Resim 1.8: Ticari gübreler 

Günümüzde farklı bileşikler ve isimlerde pek çok kompoze gübre bulunmaktadır. 

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

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

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

Kompoze gübrelerde bu üç mineralin dışında mikro elementler de bulunmaktadır. 

 

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

aşağıdaki gübreler de satılmakta ve kullanılmaktadır. 

 

 Kalsiyumlu gübreler 

 Magnezyumlu gübreler 

 Kükürtlü gübreler 

 Demirli gübreler 

 Manganlı gübreler 

 Bakırlı gübreler 

 Çinkolu gübreler 

 Borlu gübreler 

 Molibdenli gübreler 
 

1.3. Gübre Analizleri ve Önemi 
 

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

fazla ve kaliteli ürün yetiştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. O halde var olan topraklarımızı en 

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

 

Günümüzde tarımsal üretimin artırılması amacıyla kontrolsüzce gübre kullanımı 

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

fazla kullanılan kimyasal gübreler toprağı kirletmekle kalmayıp çoraklaşmasına hatta 

tarımda kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır.  Kimyasal gübrelerle kirletilmiş 

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

suların da kirlenmesine sebep olmaktadır. 



 

 

 

12 

Bu nedenle, analiz sonuçlarına dayanılarak gübrelerin uygulanması, çevreye verilecek 

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

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

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

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

sağlayanların gübrelerin özelliklerini iyi bilmeleri ve gübrelerin etiketlerinde belirtilen bitki 

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

gübrelerin analiz edilmeleri ile mümkündür. 

 

Resim 1.9: Gübre analizleri 

Gübre analizleri, özellikleri nedeniyle belli laboratuvarlarda yapılan ve farklı 

yöntemlerin kullanılmalarını gerektiren analizlerdir. Ayıca yönetmeliklerde belirtilmiş 

ilkelere uygun şekilde gübre numunelerinin alınıp analiz laboratuvarlarına aktarılması, 

analize hazırlanması ve uygun yöntemlerle gerçekleştirilecek analiz sonuçlarının usulüne 

göre rapor edilmesi gerekmektedir.  

 

Ülkemizdeki gübre analiz ve kontrol laboratuvarında üretilen ve ithal edilen organik 

ve ticari gübrelerin kimyasal ve fiziksel analizleri yapılarak standartlara uygunluk dereceleri 

belirlenmektedir.  

 

Organik gübrede yapılan analizler: 

 

 Fiziksel Analizler 

 Havada kuru madde miktarının belirlenmesi 

 105 °C’de kuru madde miktarının belirlenmesi 

 Nem miktarı 
 

 Kimyasal Analizler  

 Toplam azot 

 Toplam fosfor 
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 Toplam potasyum 

 Toplam kalsiyum 

 Toplam bor 

 Toplam kükürt 

 Toplam sodyum 

 Toplam magnezyum 

 Toplam klor 

 Toplam demir-bakır-çinko-mangan 

 Toplam kadmiyum-nikel-krom-kurşun 

 Toplam hümik asit 
 

 Diğer Tayinler 

 Yanma kaybı 

 EC 

 pH 
 

Kimyasal gübrede yapılan analizler: 

 

 Fiziksel Analizler 

 Nem miktarı 

 Elek analizi 
 

 Kimyasal Analizler  

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

 Fosfor (Toplam fosfor, suda erir fosfor) 

 Potasyum (Suda erir potasyum) 

 Demir (Toplam demir, suda erir demir)  

 Bakır (Toplam bakır, suda erir bakır) 

 Çinko (Toplam çinko, suda erir çinko) 

 Mangan (Toplam mangan, suda erir mangan) 
 

 Diğer Tayinler 

 Serbest asitlik tayini  

 pH tayini 
 

1.4. Gübre Numunesi Alma 
 

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

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

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

numunelerin alımında ve analize hazırlanmalarında büyük dikkat ve özen gösterilmelidir. 
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Numuneler mümkün olduğunca çabuk ve seri bir şekilde alınıp hazırlanmalı ve bu 

arada numunesi alınan gübreleri temsil eder halde kalmaları sağlanmalıdır. Kullanılan 

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

sıvıysa mümkünse numune almadan önce karıştırılmalıdır.  

 

Gübre numunesi alınırken uygulanacak yöntem ve teknikler gübrenin türüne, yani 

organik veya ticari oluşuna, göre farklılıklar göstermektedir. 

 

1.4.1. Organik Gübre Numunesi Alma 
 

 Yığından numune almak için: 

 Yığının tamamını temsil edecek şekilde bir numune almak için 

yığının en az 30 değişik yerinden ve değişik derinliklerinden 

yarımşar kilogram kadar alt numuneler alınır.  

 Alınan bu alt numuneler temiz ve düz bir zeminde biriktirilerek 

iyice karıştırılır. 

 Oluşan karışımdan 1 kg kadar esas numune alınıp cam veya plastik 

bir kavanoza ağzı sıkıca kapatılarak konulur. 

 Numunenin alındığı yer, tarih ve gerekli bilgiler kavanoza 

yazılarak laboratuvara gönderilir. 
 

 Hayvan barınaklarından numune almak için: 

 Bir gün boyunca elde edilen katı dışkı ve yataklık toplanır. 

 Oluşan yığın iyice karıştırılarak, karışımdan 1 kg kadar numune 

alınır. 

 Alınan numune cam veya plastik bir kavanoza ağzı sıkıca 

kapatılarak konulur. 

 Numunenin alındığı yer, tarih ve gerekli bilgiler kavanoza 

yazılarak laboratuvara gönderilir. 
 

 Hayvanlarda katı ve sıvı dışkı numuneleri almak için: 

 Numunesi alınacak hayvanların katı ve sıvı dışkıları bu amaçla 

geliştirilmiş özel kaplarda toplanır. 

 24 saatlik bir numune alma işlemi sonunda ayrı ayrı kaplarda 

toplanan katı ve sıvı dışkıların miktarları belirlenir. 

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

plastik kavanozlara ağzı sıkıca kapatılarak konulup laboratuvara 

gönderilir. 
 

1.4.2. Ticari Gübrelerden Numune Alma 
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Kalite ve bileşimlerini belirlemek üzere gübrelere uygulanacak olan resmi kontroller 

için numuneler aşağıda belirtilen metoda göre alınmalıdır. Bu şekilde hazırlanan 

numunelerin, numune alınan partiyi temsil ettiği kabul edilir. 

 

Kimyasal gübrelerden numune alınırken aşağıdaki hususlara özenle dikkat edilmelidir: 

 

 Numune alınırken, ürünün hepsinin aynı parti numaralı olmasına dikkat 

edilmelidir. Aynı üretimden alınmış, aynı ağırlıktaki ambalajlarda taşınan 

ve bir seferde analize sunulan kimyasal gübre bir parti olarak kabul 

edilir. 

 Gübre numunelerinin alındığı ortam nemli, tozlu ve kumlu olmamalıdır.  

 Torba içerisinde olan gübrelerden numune alınması halinde yalnızca 

açılmamış, parçalanmamış ve zedelenmemiş torbalardan numune 

alınmalıdır.  

 Numune alma aleti temiz ve kuru olmalı, numunesi alınacak gübrenin 

kimyasal özelliklerini etkilemeyecek malzemelerden imal edilmiş 

olmalıdır.  

 Numune alma sondasının boyutu, numune alınan partinin özelliklerine 

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

olmalıdır. 

 Numune alınacak gübreler sıvı veya süspansiyon halindeyse numune 

alınmadan önce mutlaka iyice çalkalanmalıdır.  

 Alınan numune temiz, kuru ve kapaklı hermetik cam kavanoza silme 

doldurulmalı ve kapağı hemen kapatılmalıdır.  

 Kavanozun üzerine gerekli bilgilerin yazıldığı etiket yapıştırılmalıdır. 

 Numune alma işi olabildiğince kısa sürede tamamlanmalıdır.  

 

Resim 1.10: Numune alma sondası 

Kimyasal gübrelerden numune alınırken aşağıdaki işlemlere göre numune oluşturulur: 

 

 Öncelikle çizelge 1.1’de belirtilen esaslara göre alınacak numune miktarı 

belirlenir. 
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 Ambalajlı gübrelerde yığının farklı yerlerinden yeterli sayıda ambalaj, 

gelişi güzel seçilip her birinin değişik derinliklerinden sonda yardımıyla 

eşit miktarda alt numune alınır. 

 Dökme halinde bulunan kimyasal gübreden numune alınırken ise sonda 

ya da kürekle çizelge 1.1’de gösterilen miktarlar, partiyi temsil edecek 

şekilde yığının her tarafından ve çeşitli derinliklerden gelişigüzel alınır. 

 Fabrikasyon ve ambalajlama aşamasında band üzerinde akım halinde 

iken gübreden numune alımında da, özel numune alma kaplarıyla çizelge 

1.2’de gösterilen sayılarda alt numune alınır. 

 Alınan alt numuneler temiz bir yüzey üzerinde biriktirilerek iyice 

karıştırılıp paçal numune oluşturulur. 

 Paçal numune kesik bir koni oluşturacak şekilde yığılır, üstü düzeltilip 

dörde bölünür. Çapraz durumdaki karşılıklı iki kısım çıkarılır. Geriye 

kalan kısım tekrar kesik bir koni oluşturacak şekilde yığılır ve dörde 

bölünür. Tekrar çapraz durumdaki karşılıklı iki kısın çıkarılır. Bu işlem, 

numune 2 kg kalıncaya kadar sürdürülür. 

 Bu şekilde hazırlanan numune, temiz ve kuru en az 500 gr’lık 4 adet cam 

kavanoza doldurulur ve ağızları sıkıca kapatılır. 

 Numune kavanozları, birer nüsha EK–9 ve EK–10 ile birlikte numune 

torbalarına konularak torbaların ağzı tel veya iple bağlanır ve kurşunla 

mühürlenir. 

 Numunelerin iki adedi analiz kuruluşuna gönderilmek üzere tekrar bir 

torbaya konularak ağzı mühürlenir ve torbanın ağzına Ek–11 bağlanır. 

 Kalan şahit numune torbalarının ağzına birer nüsha Ek-11 bağlanarak, 1 

adedi saklanmak üzere yediemin olarak işyerine teslim edilir, bir adeti de 

il müdürlüğünce saklanır. 

 Analiz kurulusuna gönderilecek numune torbaları, 7 gün içerisinde 

“Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Sikayet Denetimi İçin Alınacak 

Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum 

Laboratuvarları İle Analiz Ücretleri Hakkındaki Tebliğ” de yer alan 

analizci kuruluş laboratuvarlarından birisine resmi yazı ekinde gönderilir. 
 

Ambalaj Büyüklüğü 
Numune Alınacak  

Gübre Miktarı 

Alınacak Numune 

Miktarı 

Dökme gübre ve  

100 kg dan fazla sıvı gübre 

2,5 tondan az 7 adet nokta veya ambalaj 

2,5-80 ton Miktarın 20 katının karekökü 

80 tondan fazla 40 adet nokta veya ambalaj 

Ambalajlı katı 

gübreler veya her biri 

100 kg’ı geçmeyen 

kaplardaki sıvı 

gübreler 

< 1 kg  

5 adetten az Hepsinden 

5-16 adet 4 ambalajdan 

17-400 adet Miktarın karekökü 

400 adetten fazla 20 adet 

≥1 kg  - 4 ambalajdan 

Çizelge 1.1: Parti büyüklüğüne göre alınacak numune miktarı 
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Band Üzerinde Akan Gübre 

Miktarı, ton 

Numune İçin Alınacak 

Kap Sayısı 

1–4 6 

5–6 8 

7–8 10 

9–10 12 

11–15 13 

16–20 14 

21–25 15 

26–30 16 

31–35 17 

36–40 18 

Çizelge 1.2: Bant üzerinden numune kapları ile alınacak numune sayısı 

EK 9: Kimyevi gübre ve ambalaj numunesi tanıtım etiketi 

Denetlenen kuruluşun 

Adı  

Adresi  

Üretici veya ithalatçı kuruluşun 

Adı  

Bakanlık Lisans No  

Kimyevi gübrenin 

Parti miktarı  

Ticari ismi, varsa  

Sınıfı  

Türü  

Tipi  

Cinsi  

Ambalaj cinsi  

Bakanlık Tescil No  

Numunenin alındığı yer  

Numunenin alındığı tarih ve saat  

Denetçinin Denetlenen üretici/dağıtıcı Yetkilisinin 

Adı ve soyadı : Adı ve soyadı : 

Görev yeri      : Görevi            : 

Belge  no  :  

İmza               : İmza               : 

Çizelge 1.3: Kimyevi gübre ve ambalaj numunesi tanıtım etiketi 
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EK 10: Kimyevi Gübre Numune Alma Tutanağı 

Denetleme şekli  Şikâyet         Piyasa 

Denetim yapılan 

İl  

İlçe  

Denetlenen kuruluşun 

Adı  

Adresi  

Üretici veya ithal eden kuruluşun 

Adı   

Bakanlık Lisans No  

Numune alınan kimyevi gübrenin 

Parti miktarı  

Ticari ismi, varsa  

Sınıfı   

Türü  

Tipi  

Cinsi  

Bakanlık Tescil No  

Ambalaj şekli  

Ambalaj veya etiket işaretlemeleri 

  

  

Yukarıda tanımları yapılan kimyevi gübreden, 441 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 

2001/2960 sayılı “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, 

Dağıtımı ve Desteklenmesine İlişkin Uygulamaların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar” 

gereği, Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre dört adet kimyevi gübre numunesi ve/veya dört adet 

ambalaj numunesi alındığını, üzerlerine konulan numune tanıtım belgelerinin tarafımızdan 

imzalanarak mühürlendiğini, 1’er kimyevi gübre numunesi ve/veya ambalaj numunesi ile tutanağın 

denetlenen üretici/dağıtıcıya bırakıldığını, diğerlerinin denetçi tarafından alındığını, işbu tutanağın 

tarafımızdan düzenlendiğini beyan ederiz. 

 

 

Çizelge 1.4: Kimyevi Gübre Numune Alma Tutanağı 
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EK 11: Kimyevi Gübre Numune Torbası Etiketi 

Denetlenen kuruluşun 
 

Adı  

Adresi 
 

Kimyevi gübrenin  

Parti miktarı 
 

Ticari ismi, varsa 
 

Sınıfı  
 

Türü  

Tipi  

Cinsi  

Ambalaj cinsi  

Bakanlık Tescil No  

Numunenin alındığı yer  

Numunenin alındığı tarih ve saat  

Denetçinin Denetlenen Üretici/Dağıtıcı Yetkilisinin 

Adı ve soyadı : Adı ve soyadı : 

Görev yeri      : Görevi            : 

Belge  no  : 
İmza               : 

İmza               : 

Çizelge 1.5: Kimyevi Gübre Numune Torbası Etiketi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tekniğine uygun olarak organik gübre yığınından numune alınız. 

 

Araç ve gereçler: Etiket, kırtasiye malzemeleri, kavanoz, kürek 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gübre yığının en az 30 yerinden 0,5 

kg kadar alt numune alınız. 

 

 

 Çalışma önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Organik gübre numunesini 

temizlenmiş düz bir yüzeye alarak 

karıştırınız. 

 

 Numunenin iyice karışıp 

karışmadığına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Buradan temsili organik gübre 

numunesi alarak cam kavanoza 

koyunuz. 

 

 Cam kavanozun ağzını sıkıca 

kapatınız. 

 Kavanozu etiketleyiniz. 

 

 Numunenin alındığı yer, tarih ve 

gerekli bilgiler kavanoza yazılarak 

en kısa zamanda laboratuvara 

gönderiniz. 
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Tekniğine uygun olarak ambalajlı ticari gübrelerden numune alınız. 

 

Araç ve gereçler: Etiket, kırtasiye malzemeleri, kavanoz, kürek 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Partideki ambalaj sayısına göre 

yeterli sayıda ambalajı gelişigüzel 

seçiniz. 

 

 Numune alınırken, tespit edilen ürünün 

hepsinin aynı parti numaralı olmasına 

dikkat ediniz.  

 Ayrılan ambalajların değişik 

derinliklerinden numune sondası 

ile eşit miktarda numune alınız. 

 

 Ortamın nemli, tozlu ve kurumlu 

olmadığına dikkat ediniz. 

 Numune alma aletinin temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

 Alınan gübre numunelerini temiz 

bir yüzeyde toplayınız. 

 

 Yüzeyin temiz ve düz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Numune alma işlemini olabildiğince 

kısa sürede tamamlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Toplanan kimyasal gübreyi 

karıştırarak yığın hâline getiriniz. 

 Gübre numunelerini iyice karıştırarak 

kesik bir koni olacak şekilde yığınız. 

 

 Yığını dörde bölerek bölünmüş iki 

kısmını ayırınız. 
 Çapraz durumdaki iki kısmı çıkarınız. 

 Kalan kısmı tekrar karıştırıp yığın 

hâline getirerek dörde bölünüz. 

 Geriye kalan gübre numunelerini iyice 

karıştırarak yine kesik bir koni olacak 

şekilde yığınız. 

 Bölünen kısımlardan çapraz iki 

parçayı ayırınız. 

 Çapraz durumdaki iki kısmı tekrar 

çıkarmayı unutmayınız. 

 Bu işlemi 2 kg’lık numune 

kalıncaya kadar tekrarlayınız. 

 Numunenin yaklaşık 2 kg numune 

olmasına dikkat ediniz. 

 Hazırlanan gübre numunesini 500 

g’lık hermetik kavanozlara 

doldurunuz. 

 Kavanozun temiz ve kuru olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kavanoza numuneyi silme doldurunuz. 

 Kavanozları hava almayacak 

şekilde kapatıp etiketleyiniz. 

 Etikette yazan bilgileri dikkatli ve 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler için makro besin elementlerinden biri değildir? 

A) Potasyum 

B) Fosfor 

C) Çinko 

D) Azot 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin daha çok havadan ve sudan aldığı besin 

elementlerden biridir? 

A) Bakır 

B) Hidrojen 

C) Bor 

D) Mangan 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi organik gübre çeşitlerinden biri değildir? 

A) Amonyum Sülfat 

B) Yeşil gübreler 

C) Ahır gübresi 

D) Kümes atıkları 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ticari gübre çeşitlerinden biri değildir? 

A) Potasyum klorür 

B) Monoamonyum fosfat 

C) Triple süperfosfat 

D) Guanolar 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvara gönderilmek üzere ayrılan gübre örneği 

kavanozunun özelliklerinden biri değildir? 

A) Temiz ve kuru olması 

B) En az 2 kg’lık kapasiteye sahip olması  

C) Hermetik olması 

D) Cam ve kapaklı olması 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak gübre numunesini analize 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gübre numuneleri analize nasıl hazırlanır araştırınız. 

 Gübre numuneleri nasıl muhafaza altında tutulmaktadır araştırınız. 

 

2. GÜBRE NUMUNELERİNİ ANALİZE 

HAZIRLAMA 
 

Organik ve kimyasal gübrelerden alınan numunelerin laboratuvara ulaşır ulaşmaz 

öncelikle numune kayıt işlemleri yapılmalı ve sonrasında zaman kaybedilmeden analize 

hazırlanması gerekmektedir. Kimyasal gübre numunelerinin analize hazırlanması organik 

gübre numunelerine göre daha basit ve kısa süre almaktadır. 

 

2.1. Organik Gübre Numunesini Analize Hazırlama 
 

Laboratuvara getirilen organik gübre numuneleri analize hazırlanması için aşağıdaki 

işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir: 

 

 Organik gübre numunelerinin kurutulması: Laboratuvara getirilen 

organik gübre numuneleri, geniş tabanlı (tercihen alüminyum) kurutma 

kaplarına düzgün şekilde yayılarak aktarılır. Eğer bu numunelerde 

amonyak tayini yapılacaksa zaman yitirilmeden ortam %10’luk şarap 

asidi (C4H606) ile hafifçe asidik yapılır. Kullanılan asit miktarı kaydedilir. 

 
Numunelerdeki kimyasal ve biyolojik değişimleri en azda tutabilmek için organik 

gübre numuneleri alınmalarından sonra en kısa süre içerisinde kurutulmalıdır. Numuneler iyi 

havalandırılabilen ve 60-70 °C’ye ayarlı kurutma dolabında kurutulur. Kurutma işi, kurutma 

dolabının niteliğine numunenin su kapsamına ve numune miktarına bağlı olarak 48-76 saat 

içerisinde tamamlanır. 

 

 Organik gübre numunelerinin öğütülmesi: Gübre numunelerinin 

öğütülmesi genel olarak iki nedenle istenir. Bunlardan biri, gübre 

numuneleri üzerindeki çalışmaların daha kolay olmasını sağlamak; 

diğeri de analizler için temsili bir numunenin, en iyi şekilde 

AMAÇ 
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alınabilmesini sağlamaktır. Gübre numuneleri “Hammer” değirmeninde 

ya da uygun bir değirmende öğütülebilir. Bu değirmenlerde bulunan 

çeşitli büyüklükteki elekler kullanılmak suretiyle numunelerin istenilen 

incelikte olmaları sağlanır. Numunelerin öğütülme incelikleri genellikle 

analizde kullanılacak madde miktarı ile yakından ilgilidir. Az miktarlarda 

numunenin kullanıldığı analizlerde, numunelerin 0.3 mm ya da 0.5 mm 

incelikte öğütülmesi tercih edilmektedir. Öğütülme inceliği arttıkça 

temsili numune alma olanağı da artmaktadır. 

 
Analizlerde kullanılacak organik gübre numunesinin miktarı; 

 

 Numunede bulunan analiz edilecek maddelerin yoğunluğuna,  

 Uygulanacak yöntemlerin duyarlılık derecelerine,  

 Öğütülme inceliğine bağlıdır.  

 
Zamandan ve kimyasal maddelerden tasarruf yönünden analizlerde olabildiğince az 

numune kullanılmalıdır. 

 

 Organik gübre numunelerinin yakılması: Öğrenme Faaliyeti 3’te 

detaylıca anlatılacaktır. 
 

2.2. Ticari Gübre Numunelerini Analize Hazırlama 
 

Laboratuvara getirilen ticari gübre numuneleri delik açıklığı 1 mm olan elekten elenir. 

Eleğin üzerinde kalan kısım havanda ezilerek gübre numunesinin tamamının elekten geçmesi 

sağlanır. 

 

Amonyum nitrat gübresinde, elekten geçmeyen kısmın havanda ezilmesi, patlama 

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

açılmaması için havanın soğuk su içerisinde tutulması iyi bir yoldur. Ayrıca havanda ezme 

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

 

2.3. Analiz Numunesini Muhafaza Etme 
 

Öğütülen organik gübre numuneleri iyice karıştırıldıktan sonra numune saklama 

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

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

analiz için saklanmalıdır. 

 

Elekten geçen ticari (kimyasal) gübre numunesi iyice karıştırıldıktan sonra 

kavanozlara konularak ağızları sıkıca kapatılır. Kavanozların üzeri etiketlenir.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Organik gübre numunelerini tekniğine uygun olarak analiz için hazırlayınız. 

 

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

kavanoz 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Numune bilgilerini kayıt defterine 

işleyiniz. 

 

 Çalışma önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 
 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Numuneyi kurutma kabına aktararak 

yayınız. 

 

 Numune için geniş tabanlı ve 

tercihen alüminyum kurutma 

kapları tercih ediniz. 

 Amonyak belirlemesi yapılacaksa hafif 

asit yapılıncaya kadar numuneye 

%10’luk şarap asidi (C4H6O6) ilave edip 

kullanılan asit miktarı kaydediniz.  

 Şarap asidi çözeltisini 

hazırlarken çözelti hazırlama 

kurallarına uyunuz. 

 Asit miktarını kaydetmeyi 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kurutma kabını iyi havalandırılabilen ve 

60-70 ºC’ye ayarlı kurutma dolabına 

yerleştiriniz. 

 

 Numunelerdeki kimyasal ve 

biyolojik değişimleri en azda 

tutabilmek için organik gübre 

numunelerini alınmalarından 

sonra en kısa süre içerisinde 

kurutunuz. 

 Numuneyi kuruyuncaya kadar (48-76 

saat) kurutma dolabında bekletiniz. 

 

 Numune miktarına bağlı olarak 

kurutma yapınız. 

 Numuneyi  “Hammer” değirmeninde ya 

da uygun bir değirmende öğütünüz. 

 

 Numunenin iyice öğütülüp 

öğütülmediğine dikkat ediniz. 

 Uygun elekler kullanarak numunenin 

istenilen incelikte olmasını sağlayınız. 

 Az miktarlarda numunenin 

kullanıldığı analizlerde 

numunelerin 0.3 mm ya da 0.5 

mm incelikte öğütülmesini tercih 

ediniz. 
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 Numuneyi iyice karıştırdıktan sonra 

numune saklama kabına aktarınız ve 

etiketleyiniz. 

 

 Etiketlemeyi dikkatice yapınız.  

 Gerekli bilgileri doldurmayı 

unutmayınız. 

 Hazırlanan numuneyi ağzı açık olarak bir 

gece kurutma dolabında 70°C’de 

bekletiniz. 

 

 Numuneleri temiz ve kuru bir 

ortamda bekletiniz. 

 Kabın ağzını kapatarak analiz için 

saklayınız. 

 Kabın ağzını sıkıca kapalı olup 

olmadığından emin olunuz. 
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Ticari gübre numunelerini tekniğine uygun olarak analiz için hazırlayınız. 

 

Araç ve gereçler: Kayıt defteri, elek, kavanoz, havan 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Numune bilgilerini kayıt defterine 

işleyiniz. 

 

 Çalışma önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Gelen gübre numunelerini delik açıklığı 1 

mm olan eleklerden eleyiniz. 

 Numunenin iyice elenip 

elenmediğine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

31 

 

 Eleğin üzerinde kalan kısmı havanda 

eziniz. 

 

 Amonyum nitrat gübresinde 

elekten geçmeyen kısmın 

havanda ezilmesi işlemini, 

patlama olasılığı nedeniyle 

dikkatle ve özenle yapınız. 

 Isınma nedeniyle olası bir 

patlamayı önlemek için havanı 

soğuk su içerisinde tutunuz. 

 Havanda ezme işlemini gölge bir 

yerde yapınız. 

 Elekten geçen numuneyi karıştırınız. 

 

 Numuneyi iyice karıştırınız. 
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 Gübreyi kavanozlara koyarak 

etiketleyiniz. 

 

 Analiz için gerekli bilgileri 

etiketlere yazmayı unutmayınız. 

 Kabın ağzını kapatarak analiz için 

saklayınız. 

 

 Kabın ağzını sıkıca kapalı olup 

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

 

1. Organik gübrede amonyak tayini yapılacaksa numuneleri kurutma işleminde 

aşağıdakilerden asitlerden hangisi kullanılmaktadır? 

A) Sülfürik asit 

B) Nitrik asit 

C) Şarap asidi  

D) Perklorik asit 

 

2. Organik gübre numuneleri ayarlı kurutma dolabında aşağıdaki sıcaklık aralıklarının 

hangisinde kurutulmaktadır? 

A) 50-60 °C aralığında 

B) 60-70 °C aralığında 

C) 70-80 °C aralığında 

D) 80-90 °C aralığında 

 

3. Laboratuvara getirilen ticari gübre numuneleri, delik açıklığı kaç mm olan eleklerden 

geçirilir?  

A) 1 

B) 1.5  

C) 2 

D) 2.5 

 

4. Analizlerde kullanılacak organik gübre numunesinin miktarı, aşağıdakilerden 

seçeneklerden hangisine bağlı değildir? 

A) Numunede bulunan analiz edilecek maddelerin yoğunluğuna 

B) Uygulanacak yöntemlerin duyarlılık derecelerine 

C) Öğütülme inceliğine  

D) Organik gübre çeşidine 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi organik gübre numunelerinin kurutulmasında ve 

öğütülmesinde kullanılan araç gereçlerden değildir? 

A) Hammer değirmeni 

B) Fırın  

C) Kurutma kapları 

D) Elek 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak organik gübre numunelerinde, yaş 

yakma ve kuru yakma işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Organik gübre numunelerine kuru yakma nasıl yapılmaktadır araştırınız. 

 Organik gübre numunelerine yaş yakma nasıl yapılmaktadır araştırınız. 

 

3. ORGANİK GÜBRE NUMUNELERİNDE 

YAKMA 
 

3.1. Organik Gübre Numunelerinin Yakılması 
 

Organik gübrelerde bulunan mineral maddeler, genellikle organik maddenin 

yakılmasından sonra belirlenir.  

 

Organik maddenin yakılmasında uygulanan yöntemler; 

 

 Kuru yakma yöntemleri, 

 Yaş yakma yöntemleri olmak üzere başlıca iki grup altında 

toplanmaktadır. 
 

Organik gübre numunelerinin hangi yöntemle yakılması gerektiğine çeşitli faktörler 

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

yakma anında, borun büyük ölçüde azalması nedeniyle bor belirlemesi yapılacak gübre 

numunelerinin kuru yakma metoduyla yakılması gerekmektedir. Laboratuvarda bulunan 

cihaz ve kimyasal madde durumu da uygulanacak yöntemin belirlenmesine etki eden 

faktörlerdendir. 

 

3.2. Organik Gübre Numunelerinde Kuru Yakma 
 

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

işlemine tabi tutulmaktadır. Sülfürik asit ve etil alkolle ıslatılıp kuru yakma yapılan gübre 

numunelerinde Na, K, Ca, Mg ve P belirlenebilmektedir. 

 

 

AMAÇ 
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3.2.1 Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Hassas terazi 

 Kül fırını 

 Isıtıcı tabla 

 Porselen kroze 

 Pipet 

 Balon joje 

 Mezür 
 

3.2.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler  
 

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

d=1.84 gr/cm
3
) 950 ml % 95’lik etil alkol ile karıştırılır. 

 

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

240 ml derişik HCl (d=1.84 gr/cm
3
) konularak saf su ile çizgisine 

tamamlanır. 

 

3.2.3. Yapılışı 
 

 Öğütülmüş ve kurutulmuş gübre numunesinden hassas olarak 0.5-2 g 

tartılır ve porselen krozeye aktarılır. Krozelerin büyüklüğü, analiz edilen 

numune miktarına uygun olmalıdır. Mümkün olduğunca gübre numunesi 

kroze içerisinde ince bir tabaka halinde yayılmalıdır. Aksi halde üst 

kısımda kömürleşmiş parçacıkların yanması güç olur. 

 Gübre numunesi dikkatli bir şekilde sülfürik asit-etilalkol çözeltisiyle 

ıslatılır (Her bir gram numune için 1 ml çözelti yeter). Sülfürik asidin 

yakmadan önce numuneye karıştırılması krozeye külün yapışmasına ve 

bazı elementlerin kaybolmasına engel olur. Sülfürik asidin yalnız 

karıştırılması yerine, etil alkolle verilmesinde çeşitli faydalar 

bulunmaktadır. Bazı durumlarda sülfürik asidin karıştırılmasından sonra 

numunede kömürleşme görülmesine rağmen etil alkolle verildiği zaman 

bu durum oluşmaz. 

 Alkole batırılmış bir cam çubukla çeker ocak içerisinde yakılır. Sülfürik 

asidin karıştırılmasından sonra numunenin uzun kuruma süresi yerine, 

yakılma suretiyle ortamda bulunan fazla çözelti, kısa zamanda 

giderilebilmektedir. Bu şekilde işleme tabi tutulan numunelerin, fırında 

alev alarak yanma tehlikesi daha da azalmaktadır. Numunedeki alkol 

hiçbir zaman kibritle yakılmamalıdır. Çünkü yanmış kibrit başının 

karışması sonucu, gübre numunesine potasyum bulaşabilir. 
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 Numunedeki fazla alkolün yanması tamamlandıktan sonra, maşayla 

kenarından tutulmak suretiyle kroze soğuk haldeki kül fırınına 

yerleştirilir.  

 Fırının sıcaklığı giderek yükseltilir ve 2-6 saat sonunda sıcaklık 500±50 
o
C’ye getirilir. Fırının içindeki sıcaklık dağılımı düzgün değilse iyi bir 

kül elde edebilmek için ara sıra krozelerin fırın içindeki yerleri 

değiştirilmelidir. 

 Ortamda kömürleşmiş parçacıklar kalmadığı ve gri renkli kül oluştuğu 

zaman, krozeler çıkarılır ve soğumaya bırakılır.  

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

Silisyum hariç külde bulunan tüm mineral maddeler çözülünceye kadar 

kül kapları ısıtıcı tabla üzerinde bırakılır.  

 10-15 dakika sonra gübre çözeltisi, 100 ml’lik balon jojeye kantitatif 

olarak aktarılır.  

 Saf su ile balon joje çizgisine kadar tamamlanır, çalkalanır ve silisyumun 

çökmesi için en az 5-6 saat beklenir. İstenirse süzmek veya santrifüj 

edilmek sureti ile silisyum çözeltiden ayrılır. 
 

3.3. Organik Gübre Numunelerinde Yaş Yakma 
 

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

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

numunelerinde, bor hariç, makro ve mikro besin elementlerin miktarları başarıyla 

belirlenebilmektedir.  

 

3.3.1 Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Hassas terazi  

 Çeker ocak 

 Su banyosu 

 Isıtıcı tabla 

 Erlen 

 Huni 

 Büret 

 Balon joje 

 Mezür 
 

3.3.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler  
 

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

 Perklorik asit (HClO4) ( % 70’lik) 

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

perklorik asit konulur. Karıştırılarak soğutulduktan sonra kullanılır. 
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3.3.3. Yapılışı 
 

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

 Büret yardımıyla her bir gr için 12 ml hesabıyla nitrik-perklorik asit 

karışımı konulur. Hafif çalkalayarak gübre numunesinin asitle tamamen 

ısıtılması sağlanır. 

 Islatılmadan sonra erlenmayer üzerine küçük huni konulur ve çeker ocak 

içerisinde 20-30 dakika bırakılır. Erlenmayerin ağzına konulan huni 

yakmanın başında nitrik asidin ortamdan kolayca uzaklaşmasını önler ve 

yakmanın düzenli bir şekilde olmasını sağlar. 

 Çeker ocaktan alındıktan sonra su banyosu üzerinde düşük sıcaklıkta en 

az 3 saat ya da 1 gece bırakılan erlenmayer ısıtıcı tabla üzerine konulur. 

Sıcaklık giderek 150-200 
o
C’ye yükseltilir. Ortamda nitrik asidin büyük 

bir bölümü uzaklaştıktan sonra gübre çözeltisi açık sarı bir renk gösterir. 

Nitrik asit miktarı azaldıkça çözeltide sıcaklık yükselmeye devam eder ve 

en sonunda perklorik asit geride kalan parçalanmamış organik materyali 

de yakar, çözelti açık renk alır. Perklorik asidin yoğun beyaz dumanları, 

kabın içini tamamen doldurduktan sonra en az yarım saat daha yakma 

sürdürülür.  

 Yaş yakmanın sonunda perklorik asidin tamamıyla uçup gitmemesine, 

geride erlenmayer içerisinde aşağı yukarı 1 ml kadar perklorik asit 

kalmasına dikkat edilmeli ve gübre çözeltisi renksiz olmalıdır. Kuruma 

olması halinde kükürt ve fosforun kaybolması yanında çok tehlikeli bir 

patlama meydana gelebilir. 

 Numune yeterince soğutulduktan sonra erlenmayere bir miktar saf su 

karıştırılır, çalkalanır ve kantitatif olarak 100 ml’lik balon jojeye aktarılır.  

 Oda sıcaklığına geldikten sonra saf su ile balon joje çizgisine tamamlanır, 

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

hallerde süzmek veya santrifüj edilmek sureti ile silisyum çözeltiden 

ayrılır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tekniğine uygun olarak organik gübre numunelerini kuru yakma yöntemi ile yakınız. 

 

Araç ve gereçler: Hassas terazi, kül fırını, ısıtıcı tabla, porselen kroze, pipet, balon 

joje, mezür, santrifüj, sülfürik asit, etil alkol, hidroklorik asit, analiz numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız.  

 Çalışma önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Gerekli kimyasal ve çözeltileri 

hazırlayınız. 

 Porselen krozeye 0.5–2 g analiz 

numunesi tartınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Krozelerin büyüklüğünün analiz 

edilecek numune miktarına 

uygun olmasına dikkat ediniz. 

 Gübre numunesini kroze 

içerisinde ince bir tabaka halinde 

yayınız. 

 Numuneyi sülfürik asit-etilalkol çözeltisi 

ile ıslatınız. 

 

 Islatma için etil alkolde % 5’lik 

sülfürik asit çözeltisi kullanınız. 

 Numunedeki fazla alkolü yakınız. 

 Alkole batırılmış bir cam 

çubukla çeker ocak içerisinde 

yakınız. 

 Numunedeki alkol hiçbir zaman 

kibrit ile yakmayınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Krozeyi kül fırınına yerleştirip, fırının 

sıcaklığını kademeli olarak 500 ± 50 
o
C’ye getiriniz. 

 

 Krozeyi soğuk haldeki fırına 

yerleştiriniz.  

 Fırının içindeki sıcaklık dağılımı 

düzgün değilse, iyi bir kül elde 

edebilmek için ara sıra 

krozelerin fırın içindeki yerlerini 

değiştiriniz. 

 Külleşme sağlandıktan sonra krozeyi 

çıkarıp soğumaya bırakınız. 

 Ortamda kömürleşmiş 

parçacıklar kalmadığı ve kül gri 

renkli olduğu zaman krozeleri 

çıkarınız. 

 Külü saf su ile ıslatıp üzerine 4 ml 3 M 

HCI ekleyiniz. 

 

 HCl eklerken dikkatli olunuz. 

 Numuneyi mineraller çözülünceye kadar 

ısıtıcı tabla üzerinde bekletiniz. 

 

 Silisyum hariç külde bulunan 

tüm mineral maddeler 

çözülünceye kadar krozeleri 

ısıtıcı tabla üzerinde bırakınız. 
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 Numuneyi 100 ml’lik balonjojeye 

aktarınız. 

 

 Numuneyi dökmeden dikkatlice 

aktarınız. 

 Saf su ile balonjojeyi çizgisine 

tamamlayıp çalkalayınız. 

 

 Çizgiyi taşırmamaya dikkat 

ediniz. 

 Silisyumun çökmesi için numuneyi 5-6 

saat bekleterek süzmek veya santrifüj 

etmek sureti ile silisyumu çözeltiden 

uzaklaştırınız. 

 

 İstenilen hallerde silisyumu 

çözeltiden ayırınız. 
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Tekniğine uygun olarak organik gübre numunelerini yaş yakma yöntemi ile yakınız. 

 

Araç ve gereçler: Hassas terazi, çeker ocak, su banyosu, ısıtıcı tabla, erlen, huni, 

büret, balon joje, mezür, santrifüj, süzgeç kâğıdı, nitrik asit, perklorik asit, analiz numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız. 

 Çalışma önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Gerekli kimyasal ve çözeltileri 

hazırlayınız. 

 0.5–2 g analiz numunesi tartıp 100 ml’lik 

erlene aktarınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Numuneyi balona dikkatlice 

aktarınız.  

 Her bir gr numune için 12 ml nitrik-

perklorik asit karışımı koyunuz. 

 

 Gerekli hesaplamaları yapmayı 

unutmayınız. 

 Pipet yardımı ile nitrik-perklorik 

asit karışımı koyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hafif çalkalayarak numunenin asit ile 

ıslanmasını sağladıktan sonra erleni çeker 

ocak içinde 20-30 dakika bekletiniz. 

 

 Numunenin asitle tamamen 

ıslatılmasına dikkat ediniz. 

 Islatılmadan sonra erlen üzerine 

küçük huni koyunuz. 

 Erleni su banyosu üzerinde düşük 

sıcaklıkta en az 3 saat ya da 1 gece 

bekletiniz. 

 Bekletme ortamının temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Erleni ısıtıcı tabla üzerine koyup sıcaklığı 

kademeli olarak 150-200 ºC’ye 

yükseltiniz. 

 

 Ortamda HNO3’in büyük bir 

kısmının uzaklaştığının 

anlaşılması açık bir sarı renk 

oluşmasına bağlıdır. Bu rengi 

gözlemleyiniz.  

 HCIO4 geride kalan 

parçalanmamış organik 

materyali de yaktığında çözelti 

açık renk alır. Bu rengi 

gözlemleyiniz. 

 Asit dumanları kabın içini tamamen 

doldurduktan sonra en az yarım saat daha 

yakmayı sürdürünüz. 

 

 Yaş yakmanın sonunda 

HCIO4’in tamamıyla uçup 

gitmemesine, geride erlen 

içerisinde aşağı yukarı 1 ml 

kadar HCIO4 kalmasına dikkat 

ediniz. 

 Gübre çözeltisinin renksiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kuruma olmamasına dikkat 

ediniz. Kuruma olması halinde 

kükürt ve fosforun kaybolması 

yanında çok tehlikeli bir patlama 

meydana gelebilir. 
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 Yeterince soğutulduktan sonra erlene bir 

miktar saf su ekleyip çalkalayınız. 

 

 Numunenin yeterince 

soğumasını bekleyiniz. 

 Numuneyi 100’lük balon jojeye aktarıp 

saf suyla tamamlayarak çalkalayınız. 

 

 

 Numune oda sıcaklığına gelince 

100 ml’ye saf su ile 

tamamlayınız. 

 Silisyumun çökmesi için numuneyi 5-6 

saat bekletip süzmek veya santrifüj etmek 

sureti ile silisyumu çözeltiden 

uzaklaştırınız. 

 İstenilen hallerde silisyumu 

çözeltiden ayırınız. 

 

 



 

 

 

44 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. 3 M 1 litre HCl (d=1.84 gr/cm
3
) çözeltisi hazırlamak için kaç ml HCl kullanılır? 

A) 120 

B) 240 

C) 320 

D) 480 

 

2. Kuru yakma yönteminde fırının sıcaklığı kademeli olarak kaç santigrat dereceye 

getirilir?  

A) 300±50 oC 

B) 400±50 oC 

C) 500±50 oC 

D) 800±50 oC 

 

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

A) Gri 

B) Siyah 

C) Kahverengi 

D Mor 

 

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

yöntemi ile gübre numunelerinde hangi elementin tayini yapılamamaktadır? 

A) Sodyum 

B) Fosfor 

C) Azot 

D) Bor 

 

5. Yaş yakmanın sonunda erlende kaç ml perklorik asit kalmasına dikkat edilir? 

A) 1 

B) 2 

C) 4 

D) 8 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi makro besin elementlerden biri değildir? 

A) Potasyum 

B) Fosfor 

C) Çinko 

D) Azot 

 

2. 3 M 250 ml HCl (d=1.84 gr/cm
3
) çözeltisi hazırlamak için kaç ml HCl kullanılır? 

A) 30 

B) 60 

C) 120 

D) 240 

 

3. Aşağıdaki analizlerden hangisi gübrelerde yapılan analizlerden biri değildir? 

A) Toplam azot 

B) Toplam potasyum 

C) Toplam fosfor 

D) Toplam gümüş 

 

4. Günümüzde birçok kompost üretim yöntemi geliştirilmiştir. Bunlardan uygulamada en 

yaygın olarak kullanılan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kontrollü tanklarda kompostlaştırma  

B) 14 gün yöntemi  

C) Anaerobik yöntem 

D) Yığın yöntemi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Amonyum Sülfat gübresinin kimyasal formülüdür? 

A) NH3 

B) (NH4)NO3 

C) (NH4)2SO4  

D) (NH4)Cl 
 

6. Az miktarlarda organik numunelerin kullanıldığı analizlerde numuneler kaç mm 

incelikte öğütülmesi gerekmektedir? 

A) 0.1 mm ya da 0.2 mm 

B) 0.2 mm ya da 0.3 mm 

C) 0.3 mm ya da 0.5 mm  

D) 0.5 mm ya da 1 mm 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdaki gübre çeşitlerinden hangisi havanda ezildiği zaman patlama riski oluşturur? 

A) Amonyum nitrat  

B) Diamonyum fosfat 

C) Potasyum nitrat 

D) Amonyum klorür 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi organik gübre numunelerinin kuru yakma metodunda, 

numunenin ıslatılması için kullanılmaktadır? 

A) Sülfürik asit-etil alkol 

B) Hidroklorikasit-metil alkol 

C) Nitrik asit-propil alkol 

D) Asetik asit-izopropil alkol 

 

9. Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi, organik gübre numunelerinde yaş yakma 

metodunda kullanılmaktadır? 

A) Hidroklorikasit - metil alkol 

B) Nitrik asit – perklorik asit 

C) Nitrik asit – sülfürik asit 

D) Asetik asit – hidroklorik asit 

 

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

A) 50-100 

B) 100-150 

C) 150-200 

D) 200-250 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 D 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 D 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 A 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 D 

5 C 

6 C 

7 A 

8 A 

9 B 

10 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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