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Bu modül, gübrelerde nem, serbest asitlik, azot, potasyum 
ve fosfor tayini yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Ticari gübre analizleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ticari gübre 
analizleri yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Gübrede nem tayini yapabileceksiniz. 
2. Gübrede serbest asitlik tayini yapabileceksiniz. 
3. Gübrede azot tayini yapabileceksiniz. 
4. Gübrelerde potasyum tayini yapabileceksiniz. 
5. Gübrede fosfor tayini yapabileceksiniz. 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de tarım, ülke ekonomisinde önemli rol 

oynamaktadır. Bu önem, ekonomik gelişme süreci içerisinde yıldan yıla nispi olarak azalsa 
da, toplumun tarıma dayalı kırsal özellikleri nedeni ile önemini korumaya devam etmektedir. 
Türkiye de tarım nispi olarak daralırken, tarım kesiminin sorunları da aynı oranda azalması 
beklenmektedir. Ancak bunun gerçekleşmediği gibi eskiden olmayan bir yığın sorunla da 
Türk tarımı karşı karşıyadır. 

 
 Dünya’da bilim, teknoloji ve bilgi düzeyinin artması üretim kapasitesini de artırmış, 

ancak bazı temel kaynaklar da tükenmeye başlamıştır. Nüfus artarken tarım alanları 
daralmaktadır. Tarımda verimliliği artırmak için tekniğine uygun olarak toprak işlenmeli, 
ekilmeli, kaliteli tohumluk kullanılmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmeli, 
sulanmalıdır ve en önemlisi bitkilerin beslenmesi gibi üretimi artırıcı yöntemleri, bilimin ve 
teknolojinin ışığında uygulamak gerekir. 

 
Bitkiler de insanlar ve hayvanlar gibi gelişimleri için beslenmek zorundadırlar. 

Bitkiler besinlerinin büyük bir kısmını kökleri vasıtasıyla topraktan alırlar. Toprakta kültür 
bitkilerinin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa gübreleme vasıtasıyla 
toprağa bitki besin maddesi verilmesi gerekir. Şunu unutmamak gerekir ki bitki 
yetiştiriciliğindeki kültürel işlemlerin tamamı bir bilgi ve teknoloji gerektirir. Bilgi ve 
teknolojiyi iyi kullanabilirsek olumlu sonuçlarını görebileceğimiz gibi bilgi ve teknolojinin 
önemsenmediği durumlarda geri dönüşü çok zor olan olumsuz durumlarla da karşılaşabiliriz. 

 
 
İşte tam da bu nedenle bu modülümüzde gübre çeşitleri, gübre içinde bulunan 

minerallerin eksikliğinde görülen zararlar ve gübrenin ihtiva ettiği içeriklerin analizi 
konularını işleyeceğiz. Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün de dediği gibi “Milletimiz 
çiftçidir. Milletin çiftçilikteki emeklerini asrî, iktisadî tedbirlerle azamî haddine çıkarmalıyız. 
Köylünün çalışmalarının netice ve semeresini kendi menfaati lehine azamî haddine 
yükseltmek, iktisadî siyasetimizin temel taşıdır. (1922)”  

 
. 
 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak gübrede nem tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Gübre ve gübre çeşitlerini araştırınız. 

 Bitkilerde besin eksikliğinin belirtilerini araştırınız. 

1. GÜBRE  
1.1. Tanımı 
 

Gübre, bitkinin beslenmesinde gerekli olan kimyasal elementleri sağlamak için 
toprağa ilave edilen herhangi bir maddedir. 
 

Gübreler, bitkilerin büyümesi için gerekli gıdayı ihtiva eden maddelerdir. Her ne 
kadar toprak ve su, bu gıdanın büyük bir kısmını sağlamaya yeterse de birçok hâllerde bir 
takım gıdalar bakımından fakir olabilirler. Böyle hallerde toprağın gübre ile takviye edilmesi 
gerekir. 

 

Resim 1.1: Gübreleme yapılan bir tarla 

Bitkilerin büyüme ve yaşamaları için azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, 
kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor ve bazı hâllerde de molibden gibi elementlere 
ihtiyaçları vardır. Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir. 

Hayvan pislikleri, saman ve diğer bitki artıkları binlerce yıldan beri organik gübre 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlarda toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin 
etmek için kireçli maddeler kullanılmıştır. Kullanılan ilk kimyevi gübreler, sodyum nitrat ve 
kemikler olmuştur. 
 

Bugün organik ve ticari gübrelerin her ikisi de değişik şekillerde elde edilmektedir. 
Bitkinin beslenmesi öncelikle ticari (mineral ya da ticari) gübre dediğimiz azot, fosfor ve 
potasyum tarafından sağlanır. Genellikle ticari gübrelerin ihtiva ettiği besin, azot (N), fosfor 
pentoksit (P2O5) ve potasyum oksit (K2O) olarak ifade edilir. Ticari gübrelerin ticari 
ambalajlarında bir veya daha fazla madde bulunur. Karışık gübrelerin bileşimi çoğunlukla 
gübre ambalajlarının üzerindeki bir seri numara ile belirtilir. İlk sayı azotun yüzdesini, 
ikincisi fosfor pentaoksidin yüzdesini ve üçüncüsü de potasyumun yüzdesini belirtir. 
Böylece 5-10-10 şeklinde işaretlenmiş bir karışık gübre % 5 azot, % 10 fosfor pentaoksit 
ve % 10 potasyum ihtiva eder. 
 

Bitkiler karbon, hidrojen ve oksijeni, hava ve sudan; diğer bütün besinleri ise 
topraktan temin eder. Bitkinin en çok ihtiyaç duyduğu besinler, kalsiyum, azot, fosfor, 
magnezyum, potasyum ve kükürttür. Bu elementlerden genellikle hektar başına 11,2 kg’dan 
440 kg’a kadar gerekir. Bitkilerin daha az ihtiyaç duyduğu besinler ise, bor, klorür, bakır, 
demir, manganez, molibden ve çinkodur. Bunlardan molibdene hektar başına 15 gram, demir 
ve mangana ise 700 gram ihtiyaç vardır. 

 
Bitkiler, temel besinlerini yeterli alamadıkları zaman, çok defa eksiklik belirtileri 

gösterir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 
 
 Azot: Yetişme engellenir, bitkinin rengi sararır. Yaprak uçları bitkinin altındaki 

yapraklarından başlayarak kırmızımsı kahverengi olur. 

 

Resim 1.2: Şeftali bitkisinde azot eksikliği belirtisi 

 Fosfor: Kök gelişmesi engellenir, saplar uzar, bitkinin olgunlaşması gecikir. 
Bitkinin rengi morumsu olur. 

 
 Potasyum: Yaprak uçları kavrulur, sararır, saplar zayıflar. Meyve çekirdekleri 

kuruyup büzülür. 
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 Kalsiyum: Yaprak uçları tarak dişi gibi parçalanır. Uç tomurcuklar ölür, 
çiçekler olgunlaşmadan taç yapraklarını kaybederler. 

 Magnezyum: Yapraklar ince ve gevrek olurlar, uçlarında ve damar aralarındaki 
bölgede renklerini kaybederler, soluk yeşil renk alırlar. 

 Kükürt: Bitkinin alt kısımlarındaki yaprakları sararır, kökler ve sapların çapları 
küçülür. 

 Bor: Uç tomurcuklar açık yeşildir. Köklerde koyu lekeler görülür. Saplar çatlar. 

 

Resim 1.3: Bor eksikliğinde muz bitkisinde çatlayan saplar 

 Bakır: Bitkilerin renkleri ağarır. Turunçgiller kırmızımsı kahve renkte, anormal 
şekilde büyüme gösterir. 

 Demir: Yapraklar sararır. Fakat damarlar yeşil kalır. Yapraklar yukarı doğru 
kıvrılır. 

 Mangan: Arazlar demirdekine benzer. Yapraklarda ölü dokular görülerek, 
yaprağa pürüzlü bir görünüş verir. 

 Molibden: Azot eksikliği gibidir. 
 Çinko: Uç yaprakları çok küçülür. Yapraklar ölü bölgelerde benekli hâle gelir. 

Tomurcuk teşekkülü azalır. 

1.2. Çeşitleri 
 

Gübreler genel olarak iki sınıfta incelenir: Organik ve ticari gübreler. 
 

1.2.1. Organik Gübreler 
 

Organik gübreler bitki ve hayvanlardan sağlanır. Bunların en önemlisi guano denilen 
kurutulmuş kuş gübresidir. Bu gübrede % 12 azot ve % 12 fosfor pentaoksit vardır. Bütün 
organik gübreler azot ve fosfor temin ederler. Fakat sentetik gübrelerden daha pahalı 
oldukları için modern ziraatta çok az kullanılırlar. Bununla beraber organik gübreler daha 
yavaş tesirli oldukları, suda daha az çözündükleri için çim tohumlarına, yeni filizlerin 
köklerine zarar vermezler. Bu özellikleri dolayısıyla sebze ve çiçek yetiştiriciliğinde tercih 
edilirler. Organik gübrelerin bir diğer katkısı da toprak yapısını düzeltmesidir. 



 

5 
 

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

 Ahır gübresi 
 

Ahır gübresi, terkibinde bulunan azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin elementleri 
dolayısıyla toprağı besin maddelerince zenginleştirir. Toprağa humus vererek de toprağı 
ıslah eder. Ahır gübresi, toprağın işlenmesini kolaylaştırır. Toprağın su tutma kabiliyetini ve 
havalanmasını arttırır. 
 

Genel olarak mahsul artışında gübre faktörü % 40 gibi bir artış sağlar. 
Memleketimizde takriben 150 milyon ton ahır gübresi istihsal edilmektedir. Bunun 80-100 
milyon tonu tezek olarak yakılmaktadır. Hâlbuki yakılan miktarın gübre olarak 
kullanılmasıyla elde edilebilecek mahsul artışı iki milyon ton kadardır. 

 

Resim1.4: Hayvan gübresi atılmış bahçe 

Toprağa verilen gübrenin ilk üç sene verim üzerine tesir ettiği, üç seneden sonra da bu 
tesirin giderek azaldığı görülmüştür. Dekara verilen iki ton iyi ahır gübresiyle toprağa 10 kg 
azot, 5 kg fosfor, 11 kg potasyum verilmiş olur. Memleketimiz şartlarında ahır gübresi genel 
olarak ahırdan dışarı atıldıktan sonra ekim zamanına kadar açıkta bırakılmaktadır. Bu 
durumda yağışlar ve fermantasyon gazlarıyla gübre içinde bulunan besin maddelerinin 
büyük bir kısmı zayi olmaktadır. Onun için ahır gübresinin iyi muhafaza edilmesi lazımdır. 
Ahır gübresini gayet sıkı bir yığın hâlinde biriktirip içine hava girmesine mani olacak şekilde 
sıkıştırmak masrafsız ve en pratik bir muhafaza yoludur. 

 Kompostlar 
 

Çiftlikte meydana gelen bitki ve hayvani menşeli artıkların bir araya toplanıp gübre 
yapmak üzere çürümeye terk edilmesiyle elde edilir. 
 

Çiftlikteki bitki ve hayvan artıkları takriben 30 cm yüksekliğinde yayılır. 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 
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bırakılır. Bundan sonra birer ay ara ile bir veya iki defa alt üst edilerek yığının her tarafının 
çürümesi sağlanır. 3-4 ay sonra kompost gübre kullanılmaya hazır bir hâle gelir. 

 

Resim 1.5: Kompost yapımı  

Sanayi şeklinde kompostlama da mümkündür ve farklı çeşitleri vardır. Kompostlama 
aslen bir fermentasyon biçimidir. Aerobik ve anaerobik olarak ikiye ayrılmaktadır.  
 

 Yeşil gübreler 
 

Ekilmiş bir mahsulün hasat edilmeden toprağı ıslah etmek maksadıyla  toprağa 
gömülmesine yeşil gübreleme ve bu maksat için kullanılan bitkilere ise yeşil gübre adı 
verilir. 

 
Yeşil gübre bitkileri, toprakta çürüyerek toprağı organik maddece zenginleştirir. 

Bünyelerinde bulunan besin maddeleri de toprağa geçer. Toprağın yapısı düzelir. 
 
Yeşil gübrelemede, daha ziyade fiğ, bakla, soya fasulyesi, taş yoncası gibi havanın 

azotundan istifade ederek köklerinde azot biriktiren ve bu sebeple toprağı azotça 
zenginleştiren bitkinin seçilmesi en uygundur. Yapılan birçok denemeler neticesinde, 
bunların kendilerinden sonra gelen mahsulün verimini % 20-100 arasında arttırdığı 
görülmüştür. 

 

1.2.2. Ticari Gübreler 

 
Ticari gübreler, sıvı ve katı hâlde bulunur. Genellikle taşınması ve depolanması kolay 

olduğundan katı ve granül hâldekiler tercih edilir. Eskiden kimyevi gübreler toz hâlinde 
yapılmaktaydı. Toz halindeki gübreler çok nem çekici ve taşınması zor olduğundan terk 
edilmiştir. Sıvı gübreler ise gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 

 
Gübreleme, genellikle ilkbaharda yapılır. Fakat kışın hafif ve yağışlı geçtiği 

bölgelerde sonbaharda yapılmaktadır. İstenirse ekstra olarak bitkinin büyüme mevsiminde 
katı gübre, mevsim ortasında ise sıvı gübre kullanılır. Uçucu özellikte olan gübreler, toprak 
altına konur. Bitki köklerinin, toprağın derinliklerine gitmesi sağlanır. 
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Toprağın yapısına ve yetiştirilen bitkinin çeşidine göre azot, fosfor ve potasyum ihtiva 
eden ticari gübrelerin dekara verilecek miktarları hesap edilir ve buna göre verilir.  
 

Ticari gübreler aşağıda verilmiştir. 
 

 Azotlu gübreler 
 

Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki genellikle 
amonyum sülfat, amonyum nitrat ve üre gibi azotlu gübreler arasında özel bazı koşullar 
dışında mahsulü artırma yönünden fark yoktur. Bu sebeple beher ünite azot fiyatı ucuz olan 
ve nakliye kolaylığı bakımından tenörü yüksek olanlar tercih edilmelidir. Böyle bir tercihte 
rutubet ve fiziki yapı gibi unsurların ayrıca göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Azotlu gübreler arasında bitkiye yarayışlılık yönünden fazla bir farkın bulunmadığı 
şeklindeki hükme rağmen aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekir. 
 

 Çay bitkisi için tercihen amonyum sülfat verilmelidir. Bulunmadığı 
hâllerde üre ve kuvvetli asit reaksiyonlu topraklarda yetiştirilen 
çaylıklarda amonyum nitrat kullanılabilir. 

 Çeltik ziraatında amonyum sülfat kullanılmalı, bulunmazsa ikinci tercih 
üre olmalıdır. Amonyum nitrat kullanılmamalıdır. 

 Üre tercihen yağışlı bölgelerde kullanılmalıdır. Geçit ve kurak bölgelerde 
de kullanılabilir. Sonbaharda kullanıldığı gibi ilkbaharda veya yaz 
aylarındaki azot ilaveleri içinde verilebilir. Kurak bölgelerde yağışlardan 
önce ve toprağa gömülmek veya karıştırılmak suretiyle tatbik edildiği 
takdirde gübreden azot kaybı en düşük bir düzeye indirilmekte ve bu 
şekilde başarı ile kullanılabilmektedir. 

 Gerekli eğitim sağlanıp teşkilat kurulduğu takdirde gaz veya sıvı hâlinde 
amonyak da azotlu gübreler arasında yer alabilir. 

 Fosfatlı gübreler 
 

Fosfatlı gübre olarak bugün için yurdumuzda mevcut olan süperfosfat ve triple 
süperfosfat gübreleri ihtiva ettikleri fosforun mahsulü arttırma yönü etkisiyle birbirinden 
farksızdır. Yurdumuz toprakları genellikle kireçli olduğundan ve kireçli topraklara ilave 
edilen gübrenin ihtiva ettiği fosfor toprakta tespit edilerek bitkiye yarayışlılığı azaldığından 
fosforlu gübrelerde suda erirlik esas alınmalı ve suda erir fosfor miktarı yüksek olan gübre 
tercih edilmelidir. Süperfosfat ve triple süperfosfata ilave olarak diamonyum fosfat da 
fosforlu bir gübre gibi işlem görmelidir. Bitkinin fosfor ihtiyacı bu gübreden temin edilip 
gerekiyorsa eksik kalan azot sonradan herhangi bir azotlu gübreden sağlanmalıdır. Yapılan 
araştırmalar diamonyum fosfatın yurdun her tarafında başarı ile kullanabileceğini 
göstermiştir. Diamonyum fosfat bütün bitkiler için kullanılabildiği gibi terkibindeki 
fosfor/azot oranının yaklaşık olarak 3/1 olması dolayısı ile geçit bölgelerdeki ve orta 
Anadolu kuru şartlarındaki hububat ziraatı için çok uygun bir gübredir. 
 

 Potasyumlu gübreler 
 

Bütün potasyum gübreleri suda çözünürler. Potasyum tuzlarının çoğu, esas itibariyle 
(% 91-93 nispetinde) gübre olarak kullanılırlar. Potasyum ihtiva eden yatak ve kayalardan 
üretilerek zenginleştirilir ve gübre şekline getirilirler. 
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Bugün için yurdumuzda kullanılan potasyumlu gübre potasyum sülfattır. Son 
senelerde potasyumlu gübre için diğer bir alternatif olarak potasyum klorürün küçük ölçüde 
uygulaması yapılmaktadır. Bu gübre ihtiva ettiği klor iyonu dolayısıyla olumsuz etki 
yapabileceği bitkiler haricindeki diğer alanlarda kullanılabilecektir. 
 

1.3. Ticari Gübrelerde Nem Tayini 
 

Birçok madde gerek yüzeylerinde tutulmuş olarak gerekse moleküle bağlı olarak su 
içerir. Gübre kullanımında genellikle taşınması ve depolanması kolay olduğundan katı ve 
granül hâldekiler tercih edilir. Bu nedenden dolayı da yapısında bir miktar nem tutar. Oysa 
gübre kullanılırken toprağın ihtiyacı miktarda kullanılmalıdır. Azlığı veya fazlalığı sorunlara 
neden olabilmektedir. Ayrıca analizi yapılacak ticari gübre çeşidinin farklı günlerde alınan 
tartımlarında bile içinde tuttuğu nem miktarından dolayı farklı oranlar söz konusu 
olacağından nem tayini yapmak önemli bir yer tutar. 
 

Bu nedenle gübre içindeki nem miktarını tayin edebilmek için yaklaşık 6-8 gram 
gübre, porselen bir tartım kabına duyarlı olarak tartılır. Tartım kabı örnek ile birlikte 3-5 saat 
100-105 

o
C’de etüvde kurutulduktan sonra desikatörde soğutulur ve tartılır. Sabit tartım elde 

edinceye kadar işlem tekrar edilir. (sabit tartım en az üç tartım arasındaki farkların ±0,3 mg 
olması yani 1/10 mg duyarlılığındaki bir tartım da son rakamlar arasında en fazla 6 farkın 
bulunması demektir. ) Ağırlık kaybı nem miktarını verir. Nem yüzdesi aşağıdaki formül ile 
hesaplanır. 
 

       Nem Ağırlığı (g) 

% Nem =   ————————— × 100 

          Örnek Ağırlığı (g) 

 
Örnek:  Laboratuvara getirilen gübre örneğinden 10 gram alınarak etüvde kurutulmuş 

ve sabit tartıma getirildikten sonra tartılarak 9 gram geldiği bulunmuştur. Buna göre gübre 
örneğinin nem yüzdesini hesaplayınız. 
 

Nem Ağırlığı (g)= 10 g – 9 g = 1 g ise ;                          1 (g) 

                            % Nem =   —— × 100 

                                       10 (g) 

 
               % Nem=%10 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 Gübrede nem tayini yapınız. 
Kullanılan araç ve gereçler: Porselen kap, gübre, desikatör, hassas terazi, etüv 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Porselen kap alınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 
çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 İçerisine 6–8 gr gübre tartınız. 

 

 Tartım sırasında hassas terazi 
çalışma kurallarına uyunuz. 

 100–105 
o
C’de 3–5 saat etüvde kurutunuz. 

 

 Etüv gibi elektrikli ve ısı üreten 
makineler ile çalışırken dikkatli 
olunuz. 

 Desikatörde soğutunuz. 
 Desikatör kapağını uzun süre açık 

tutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Tartınız. 

 

 Tartım işlemini kurallarına uygun 
yapınız. 

 Sabit tartım elde edilinceye kadar tartınız. 

 

 Sabit tartıma getirme kurallarına 
uyunuz. 

 Ağırlık kaybı nem miktarını hesaplayınız. 

 

Nem Ağırlığı (g) 

 % Nem =   ————————— × 100 

Örnek Ağırlığı (g) 

 

 Formülünü kullanarak 
hesaplamanızı yapınız. 

 

 Raporunuzu hazırlayınız.  İşlem basamakları ve aldığınız 
notlardan faydalanarak raporunuzu 
hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 
ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

2. Porselen kap aldınız mı?   

3. İçerisine 6–8 gr gübre tarttınız mı?   

4. 100–105 oC’de 3–5 saat etüvde kuruttunuz mu?   

5. Desikatörde soğuttunuz mu?   

6. Tarttınız mı?   

7. Sabit tartım elde edilinceye kadar tarttınız mı?   

8. Ağırlık kaybı nem miktarını hesapladınız mı?   

9. Raporunuzu yazdınız mı?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 

1.  Bitkilerin büyümesi için gerekli gıdayı içeren maddelere ………….… denir. 
 

2. Bitki büyümesinde ……..., ……..ve…………….. en gerekli elementlerdir. 
 

3. Eski zamanlarda toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için………… 
maddeler kullanılmıştır. 

 

4. ……… eksikliğinde kök gelişmesi engellenir, saplar uzar bitkinin olgunlaşması gecikir. 
 

5. ………… eksikliğinde yapraklar sararır fakat damarlar yeşil kalır. Yapraklar yukarı 
doğru kıvrılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 
 

6. (   )   Gübreler ticari ve organik olmak üzere iki sınıfta incelenir. 
 

7. (    )   Bor eksikliğinde bitkide herhangi bir değişiklik olmaz. 
 

8. (    )   Bitkinin beslenmesinde gerekli olan kimyasal elementleri sağlamak için toprağa 
ilave edilen maddelere gübre denir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 
9. Gübrede nem tayini neden önemlidir? 

A) Gübre ile toprağa verilen nem miktarını tespit etmek için. 
B) Gübrenin hangi kaynaktan alındığını tespit etmek için. 
C) Toprağa atılan gübre içeriğinin tam olarak hesaplanabilmesi için. 
D) Gübrenin hangi mevsimde kullanılabileceğinin belirlemek için. 

 

10. Patates tarımında kullanılmak üzere satın alınan %50 potasyum içeren gübreden 900 
kg kullanılmıştır. Gübreleme sonrası yapılan toprak analizinde tarla genelinde 400 kg 
potasyum ihtivası gözlemlendiğine göre satın alınan gübrenin nem oranını 
hesaplayınız? 

  

A) %1,111 
B) %11,11 
C) %1,1 
D) %10,11 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Örtü altı muz yetiştiriciliğinde dekar başına 1750 gram saf potasyum verilmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla %40 saf potasyum içeren bir gübre çeşidi seçilmiştir. 
Yapılan analizlerde gübre çeşidinin %10 nem tuttuğu hesaplandığına göre dekar 
başına kaç gram gübre kullanılmalıdır?  
A) 486,111 gram 

B) 4861,11 gram 

C) 48,6111 gram 
D) 48611,1 gram 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak gübrede serbest asitlik tayini 
yapabileceksiniz. 

 
 

 
 

 Hangi tür ticari gübre çeşidinde serbest asitlik tayini yapılır? Araştırınız. 

 Fosfat gübrelerinin içindeki serbest asit hangi bileşiklerden oluşur? Araştırınız.  

 

2. GÜBREDE SERBEST ASİTLİK 
 

2.1. Gübrede Serbest Asitlik 
 

Bitkilerin yetişmesi için toprağa verilen bileşikler belirli sıcaklık ve toprağın asitlik 
derecesine göre işlevlerini yapabilir. Bu nedenle toprağa verilen bileşiklerin türünün yanında 
asitlik derecesinin bilinmesi de önemlidir. Bitkiler aşırı asitli ortamlarda (pH≤5) 
yaşayamadığı gibi pH’ın 8,5 ve yukarı olması durumlarında da topraktan su emilimi 
yapamadığından yaşayamamaktadır.  

 

Resim 2.1: Asitli toprakta ayçiçeği 

2.1.1. Yöntemin Prensibi 
 

Fosfat gübrelerinin içindeki serbest asit H3PO4 H2PO4
-
 ve HPO4

-2
 nin bileşiklerinden 

oluşur gübre örneğinin fenolftalein indikatörlüğünde ayarlı NaOH çözeltisi ile titre 
edilmesiyle serbest asit miktarı bulunur. 
  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.2 Kullanılan Araç Gereçler  
 

 Porselen kap 
 Hassas terazi 
 Desikatör 
 Balonjoje 
 Erlen 
 Büret  
 Spor düzeneği 

 

2.1.3. Yapılışı 
 

 Yaklaşık 2-3 gram fosfatlı gübre örneği duyarlı olarak tartılıp 3-5 saat 100-105 
o
C’de etüvde kurutulduktan sonra desikatörde soğutulur. 

 Kurutulan örnekten 2,5 gram duyarlı olarak tartılıp 250 ml’ lik bir balon jojeye 
konur ve 100 ml saf suda çözülür. 

 Çözünmenin tamamlanması için 10-15 dakika beklenir. Bu sırada çözelti iyice 
çalkalanır. Daha sonra hacim 250 ml ye saf su ile tamamlanır. 

 Çözeltiden 100 ml alınarak bir erlene aktarılır. Buna 2-3 damla fenolftalein 
indikatörü eklenir ve 55 

o
C ’ye kadar ısıtılır. Böylece havadan soğurabileceği 

karbondioksit uzaklaştırılmış olur. Eğer çözelti pembe renkli olursa fosfor, 
HPO4

-2 
ve/veya PO4

-3
 fosfat hâlindedir. 

 Çözelti pembe renkli değil ise sıcak iken 0,1 N ayarlı NaOH ile pembe renk 
oluşuncaya kadar titre edilir. Bu durumda ortamdaki H3PO4 ve H2PO4

-
 titre 

edilmiş olur. 
 Bu çözeltiye 3-4 damla metil oranj indikatörü eklenerek ayarlı 0,1 N HCl ile 

pembe renk yeniden görülünceye kadar titre edilir. 
  

2.1.4. Hesaplama 

 
 Eğer harcanan NaOH hacmi, harcanan HCl hacminden fazla ise, 

 

Milieşdeğer H3PO4 = VNaOH  × N NaOH  - VHCl  × N HCl 

 

Milieşdeğer H2PO4 
- 
= VHCl  × N HCl 

 

 Harcanan HCl hacmi, harcanan NaOH hacminden fazla ise; 
 

Milieşdeğer HPO4
-2 

= VHCl  × N HCl - VNaOH  × N NaOH   
 

Milieşdeğer H2PO4 
- 
= VNaOH  × N NaOH   

 

 Eşit hacimde NaOH ve HCl harcanmış ise ortamda sadece H2PO4 
– 
 vardır. Ve 

değeri harcanan asit veya bazın milieşdeğer gramına eşittir. 
 

 Milieşdeğer H2PO4 
- 
= VNaOH  × N NaOH  =  VHCl  × N HCl 
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 Harcanan HCl hacmi harcanan NaOH hacminin 2 katı ise o zaman ortamda 
yalnız H3PO4 vardır ve bazın milieşdeğer gramına eşittir. 

 

Milieşdeğer H3PO4 = VNaOH  × N NaOH   

 

Toplam serbest asit miktarı bulunan asit değerlerinin toplamına eşittir. 
 

Örnek: Toprağa atılmak istenen fosfatlı gübrede ki serbest asit miktarı hesaplanmak 
isteniyor. Yapılan volümetrik analizde 40 ml 0.1 N NaOH ile 18 ml 0.1 N HCl kullanıldığına 
göre, toplam serbest asitliği hesaplayınız? 
 

Eğer harcanan NaOH hacmi, harcanan HCl hacminden fazla ise, 
 

Milieşdeğer H3PO4 = VNaOH  × N NaOH  - VHCl  × N HCl 

 

Milieşdeğer H2PO4 
- 
= VHCl  × N HCl 

 

Milieşdeğer H3PO4 = 40 × 0.1  - 18  × 0.1 = 2.2 Milieşdeğer H3PO4 

 

Milieşdeğer H2PO4 
- 
= 18  × 0.1                 =1.8 Milieşdeğer H2PO4

 -
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Gübrede serbest asitlik tayini yapınız. 
Kullanılan araç ve gereçler: Porselen kap, gübre, desikatör, balon joje, saf su, erlen 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Porselen kap alınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 
takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Yaklaşık 2,5 gr gübre duyarlı olarak 
tartınız. 

 

 Tartım işlemini hassas bir şekilde 
yapınız. 

 Serbest asitlik H3PO4 H2PO4
-
 ve HPO4

-2
 

nin bileşiklerinden oluştuğu için fosforlu 
gübre örneği kullanınız. 

 250 ml bir balon jojeye koyunuz. 

 

 Balon jojeye aktarma işleminde dikkatli 
olunuz. Materyali dışarıya dökmeyiniz. 

 Üzerine 100 ml saf su koyunuz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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  Çözünmenin tamamlanması için 10–15 
dk. bekleyiniz. 

 

 Bekleme sırasında çözeltiyi 
dinlendiriniz. Çalkalama yapmayınız. 

 Çözeltiyi çalkalayınız. 

 

 Magnetik karıştırıcı kullanabilirsiniz. 

 Hacmi saf su ile 250 ml tamamlayınız. 

 

 Su miktarını düzgün okuyunuz. 

 Oluşan çözeltiden 100 ml alarak başka 
bir erlene aktarınız. 

 Aktarmadan önce çözeltinizi uzun 
süreler bekleterek çökelmelere mahal 
vermeyiniz. 
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 Üzerine 2-3 damla fenolftalein ekleyiniz. 

 

 Aşırı indikatör çözeltisi eklemek dönüm 
noktasını değiştireceğinden sakınınız. 

 55 
o
C kadar ısıtınız. 

 

 Isıtma işleminde belirtilen değerleri 
aşmayınız. 

 Oluşan çözelti pembe renkli değilse 
sıcak iken 0,1 N ayarlı NaOH ile pembe 
renk oluşuncaya kadar titre ediniz. 

 

 Dönüm noktasının kesinliği için 
titrasyon işlemini çok yavaş sürdürünüz. 

 Üzerine 3-4 damla metil oranj ekleyerek 
ayarlı 0.1 N HCI ile pembe renk 
oluşuncaya kadar titre ediniz. 

 Aynı çözelti üzerine işlem yapmaya 
devam ediniz. 

 Titrasyon ile ilgili kurallara uyunuz. 
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 Sarfiyat okuyunuz. 

 

 Sarfiyat okuması yaparken gözünüz ile 
bürete tam karşıdan bakarak gözlem 
hatalarından sakınınız. 

 Toplam serbest asit miktarını 
hesaplayınız. 

 Konu anlatımında belirtildiği gibi 
harcanan baz ve asit miktarına uygun 
hesaplamayı kullanınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 
teslim ediniz. 

 

 Cam malzemelerin temizliğinde dikkat 
ediniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 
faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 
ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Porselen kap aldınız mı?   

3. Yaklaşık 2,5 gr gübre duyarlı olarak tarttınız mı?   

4. 250’ml bir balon jojeye koydunuz mu?   

5. Üzerine 100 ml saf su koydunuz mu?   

6. Çözünmenin tamamlanması için 10–15 dk. beklediniz mi?   

7. Çözeltiyi çalkaladınız mı?   

8. Hacmi saf su ile 250 ml tamamladınız mı?   

9. Oluşan çözeltiden 100 ml alarak başka bir erlene aktardınız mı?   

10. Üzerine 2-3 damla fenolftaleyn eklediniz mi?   

11. 55 
o
C kadar ısıttınız mı?   

12. Oluşan çözelti pembe renkli değilse sıcak iken 0,1 N ayarlı NaOH 
ile pembe renk oluşuncaya kadar titre ettiniz mi? 

  

13. Üzerine 3-4 damla metil oranj ekleyerek ayarlı 0.1 N HCI ile 
pembe renk oluşuncaya kadar titre ettiniz mi? 

  

14. Sarfiyat okudunuz mu?   

15. Toplam serbest asit miktarını hesapladınız mı?   

16. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

17. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Bitkilerin gelişmesi için toprağa verilen maddeler. ………… ve toprağın 
………………………… etkilenirler. 

 

2. Bitkiler aşırı … ……… ortamlarda yaşayamazlar. 
 

3. Bitkiler aşırı…….… ortamlarda topraktan su emilimi yapamazlar. 
 

4. Fosfatlı gübrelerde serbest asit ……. , ………. ve ……… bileşiklerinden meydana 
gelir. 

 

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

 
5. (     )   Serbest asit tayininde harcanan NaOH miktarı HCl miktarından fazla ise asitlik 

H3PO4 ve H2PO4
-  
bileşiklerinden kaynaklanır. 

 
6. (     )   Serbest asit tayininde harcanan NaOH miktarı HCl miktarı eşit ise ortamda 

serbest asit miktarı sıfırdır. 

 
7. (     )   Serbest asit tayininde harcanan HCl miktarı harcanan NaOH miktarının 2 katı 

ise ortamda sadece  H3PO4 bileşiği vardır. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 
8. Bir fosfatlı gübre örneği ile yapılacak serbest asit tayini deneyinde aşağıdaki indikatör 

çözeltilerinde hangileri kullanılır? 
A) Yalnızca Fenolftalein indikatörü 
B) Fenolftalein + Metil Oranj indikatörü 
C) Yalnızca Metil Oranj indikatörü 
D) Yalnızca Eriochrome Black T indikatörü 

 
9. Ayçiçeği tarlasında bitkilerde görülen kök gelişiminin engellenmesi, sapların uzaması, 

bitkinin olgunlaşmasının gecikmesi belirtilerinden sonra tarlaya fosfatlı gübre 
atılmasına karar verilir. Kullanılacak fosfatlı gübreye yapılan serbest asitlik deneyinde 
15 ml 0,1 N NaOH ile 30 ml 0,1 N HCl kullanıldığına göre serbest asitliğin 
kaynaklandığı bileşikler ile milieşdeğer ağırlıklarını hesaplayınız. 
A) 1,5 meq H2PO4-  / 3 meq H3PO4 
B) 1,5 meq HPO4-2  / 3 meq H2PO4 
C) 1,5 meq HPO4-2  / 3 meq H3PO4 
D) 1,5 meq H3PO4 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. Fosforlu gübre örneği ile yapılan serbest asitlik tayininde 25 ml 0,2 N NaOH ile 25 ml 
0,2 N HCl kullanıldığına göre serbest asitliğin kaynaklandığı bileşikler ile milieşdeğer 
ağırlıklarını hesaplayınız. 

 

A) 5 meq H2PO4-  / 2,5 meq H3PO4 
B) 2,5 meq H2PO4-  / 5 meq H3PO4 
C) 5 meq HPO4-2 / 2,5 meq H2PO4 
D) 5 meq H2PO4 

 

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. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak ticari gübrelerde toplam azot tayini 
yapabileceksiniz. 

 

 
 
 Azotlu gübrelerde ürenin tercih edilmeme sebeplerini araştırınız. 

 Bitkilerde azot eksikliğinde görülen aksaklıkları araştırınız. 

 

3. TİCARİ GÜBRELERDE AZOT TAYİNİ 
 

3.1. Ticari Gübrelerde Azot ve Önemi 
 

Bitkiler için gerekli gübrelerden biri, belki de en önemlisi azotlu gübrelerdir. Toprakta 
bulunan azot miktarı bitkilerin sağlıklı olarak büyümesi, kaliteli ve yüksek oranda mahsul 
vermesi için yeterli değildir. Bu bakımdan bitkinin ihtiyacı olan azotun, azotlu gübrelerle 
toprağa verilmesi gerekmektedir. Bütün azotlu gübrelerin ana maddesi amonyaktır (NH3). 
Amonyak doğrudan gübre olarak kullanılabilir. 

 
Ancak bu maddenin taşınması, depolanması ve toprağa uygulanmasında bazı zorluklar 

vardır. Bu itibarla amonyak kullanılmak suretiyle taşınması, depolanması ve uygulanması 
daha kolay olan azotlu gübreler üretilmiştir. 
 

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

-
) formundaki azot 

kaynaklarından temin ederler. Bütün azotlu gübreler de toprağa uygulandıklarında 
parçalanarak amonyum veya nitrata dönüşürler. Bütün azotlu gübrelerin ham maddesinin 
amonyak olduğu ve toprağa uygulandıklarında da parçalanarak amonyum ve nitrata 
dönüştüklerine göre, herhangi bir azotlu gübre ile bitkinin azot ihtiyacını karşılamak 
mümkündür. Ancak bu gübrelerin yetiştirilen bitki çeşidine, iklim ve toprak özelliklerine 
bağlı olarak birbirine tercih edilen yönleri vardır. Bunun için yaygın olarak kullanılan azotlu 
gübrelerin bazı yönlerini tanımamızda fayda vardır. 
 

 Amonyum sülfat: Genellikle beyaz renkte ve toz şeker görünümündedir. Bu 
özelliğinden dolayı şeker gübre diye tanınır. 100 kilo amonyum sülfat gübresinde 21 kilo 
azot, 24 kilo civarında da bir başka besin maddesi olan kükürt bulunur. Amonyum sülfat 
gübresindeki azot amonyum formundadır. Ancak gübre toprağa uygulandıktan bir süre sonra 
amonyumun bir kısmı nitrata dönüşür. Böylece bitkinin ihtiyacı olan hem amonyum hem de 
nitrat bu gübre ile karşılanabilir. 

Amonyum sülfat gübresindeki amonyum, toprak tarafından kısmen tutulduğu için 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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verilen gübrenin sulama suyu ve yağışlarla yıkanarak kaybolması kısmen önlenmiş olur. 
Amonyum sülfat asit karakterli bir gübredir. Yöremizin toprakları ise bunun aksine alkali 
karakterlidir. Bu gübrenin yöre topraklarımıza uygulanması durumunda toprakların alkalilik 
özelliğinde nispeten bir düşme görülebilir. Böyle topraklarda alkaliliğin düşmesi bitki 
besleme açısından arzu edilen bir durumdur. 

 

Resim 3.1: Amonyum sülfat gübresi 

Amonyum sülfat gübresinden bitkinin en iyi şekilde istifade edebilmesi için bitkinin 
ihtiyacı olan gübrenin yarısının ekimle birlikte diğer yarısının da gelişmenin daha sonraki 
dönemlerinde uygulanması gerekir. Böylece verilen gübrenin yıkanarak veya gaz hâlinde 
uçarak kaybolması nispeten azalmış olur. 
 

  Amonyum nitrat Kirli beyaz renkte ve daneli yapıdadırlar. Bu gübrenin %21, 
%26 ve %33 oranında azot ihtiva eden çeşitleri vardır. Amonyum nitrat 
gübresindeki azotun yarısı amonyak, diğer yarısı da nitrat formundadır. 

 

Resim 3.2 : Amonyum nitrat gübresi 

Amonyum nitrat gübresi, her bitkiye tavsiye edilebilecek ve çeşitli iklim şartlarında  
emniyetle kullanılabilecek bir gübredir. İçindeki azotun yarısının amonyum, diğer yarısının 
da nitrat formunda olması bakımından hem amonyumu hem de nitratı tercih eden bitkiler 
için emniyetle kullanılabilir. Toprağa uygulanan amonyum nitrat gübresi bir taraftan bitkinin 
ihtiyaç duyduğu nitratı hazır temin ederken diğer taraftan toprak kolloidleri tarafından 
tutulan amonyum iyonları bitkinin ileriki dönemlerindeki azot ihtiyacını karşılar. 

Amonyum nitrat suda çok kolay çözünen bir gübredir. Bu sebeple kurak bölgelerde 
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toprak rutubetinin az olduğu durumlarda kolayca çözünerek, bitkiye yarayışlı hâle geçer. 
Fazla yağışlı yörelerde ve aşırı miktarlarda sulama suyunun uygulanması durumunda nitrat 
formundaki azotun yıkanarak topraktan uzaklaşabileceği düşünülerek, uygulanacak gübrenin 
yarısının ekimde, diğer yarısının da daha sonra uygulanmasında fayda vardır. 
 

 Üre: Beyaz renkte ve küçük boncuk şeklindedir. Piyasada satılan azotlu 
gübreler içinde en yüksek oranda azot ihtiva eden üre gübresinin 100 kilosunda 
45- 46 kilo saf azot bulunur. Daha önce de belirtildiği gibi, bitkiler azot 
ihtiyacını daha çok amonyum ve nitrat formundaki azot kaynaklarından 
karşılarlar. Bitkiler üreyi de doğrudan bünyelerine alarak besin maddesi olarak 
kullanabilir. Ancak bu gübrenin bitkilere daha faydalı hâle gelmesi için 
parçalanarak amonyum veya nitrata dönüşmesi gerekir. Bu itibarla üre  gübresi 
özellikle üst gübresi olarak kullanıldığı durumlarda amonyum sülfat ve 
amonyum nitrat gibi gübrelerden daha erken zamanlarda uygulanmalıdır. 

 

 

Resim 3.3: Üre 

Ürenin toprakta parçalanmasından sonra gaz hâlinde azot kayıpları olmaktadır. Bu 
kayıplar kireçli ve kumlu topraklarda daha da yüksek oranlarda olur. Bu kayıpları en aza 
indirmek için ürenin 8-10 cm derine uygulanmasında fayda vardır. Üre kullanırken göz 
önünde bulundurulması gereken hususlardan biri de çimlenen bitkilere ve genç bitki 
köklerine yaptığı zarardır. Özellikle bitkinin ihtiyacının üzerinde aşırı miktarlarda ve 
tohumla birlikte uygulanan ürenin parçalanması esnasında meydana gelen bazı maddeler 
çimlenen tohuma ve genç bitki köklerine zarar vermektedir. Bunun için öncelikle aşırı 
miktarlarda üre uygulanmasından kaçınmalı ve bu gübreyi tohum ve genç bitki köklerinin 
yakınına vermemeliyiz. 
 

Azotlu gübrelerin çeşitli tipleri vardır. En çok amonyum ve nitrat tuzları hâlinde 
kullanılır. Bunlar arasında en önemlileri, sırasıyla amonyak ve amonyum hidroksit, 
amonyum nitrat, amonyum sülfat, amonyum fosfat, sodyum nitrat, kalsiyum nitrat, potasyum 
nitrattır. Bunlardan amonyak sıvı, diğerleri ise katı olup amonyaktan elde edilir. Kalsiyum 
nitrat ve potasyum nitratın dışındaki bütün azotlu gübreler toprağı asidik yaparlar. Fakat bu 
asitlik uygun kireçleme ile kolaylıkla düzeltilebilir. Siyanamid, üre ve üre-form adı verilen 
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üre-formaldehid bileşiği de azot gübresi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu sayılan 
bileşiklerin değişik oranlardaki karışımları ayrı patentler altında piyasaya sunulmaktadır. 
 

3.2. Nitrat Hâlindeki Azot İçeren Gübrelerde Toplam Azotun 
Belirlenmesi 
 

Organik ve biyolojik sistemlerde bulunan birkaç önemli element, son basamağı bir asit 
baz titrasyonu olan yöntemlerle uygun bir şekilde tayin edilmektedir. Genellikle bu tip 
analizlerle tayin edilen elementler, metal olmayan elementlerdir ve karbon, azot, klor, brom, 
flor ve daha az yaygın bulunan birkaç elementi içerir. Element bir ön işlemle bir anorganik 
asit veya baza dönüştürülür ve sonra titre edilir.   

 
Azot araştırma, sanayi ve ziraat ile ilgili çok sayıda maddenin yapısında bulunur. 

Amino asitler, proteinler, sentetik ilaçlar, gübreler, patlayıcı maddeler, toprak, içilebilir su 
kaynakları ve boyalar bunlara örnek verilebilir. Bu yüzden, özellikle organik maddelerdeki 
azot tayininde kullanılan analitik yöntemler özel bir öneme sahiptir. 

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

Kjeldahl yöntemidir. İşlem, sade olup özel bir cihaz gerektirmez ve çok sayıda numunenin 
rutin analizinde kolayca kullanılabilir. Bu yöntem (veya bunun değiştirilmiş hâllerinden 
birisi) azot tayini için kullanılan standart yöntem olarak kullanılır. 

 
Kjeldahl yönteminde numune, bağlı azotu amonyum iyonuna dönüştürmek için sıcak 

derişik sülfürik asitte parçalanır. Oluşan çözelti soğutulur, seyreltilir ve bazik yapılır. Açığa 
çıkan amonyak damıtılır, asidik bir çözeltide toplanır ve nötralleşme titrasyonu ile tayin 
edilir.  

 
Kjeldahl yönteminin kritik basamağı, numunedeki karbon ve hidrojenin karbondioksit 

ve suya yükseltgendiği sülfürik asitle parçalama işlemidir. Bununla birlikte azotun tayini, 
orijinal numunede azotun hangi bileşiminde bulunduğuna bağlıdır. Amin ve amit azotları, 
nicel olarak amonyum iyonuna dönüştürülebilir. 

 
Anorganik nitrat ve nitrit tayininde; Bu iyonlar, önce Devarda alaşımıyla  (%50 

Cu,%45 Al,%5 Zn) ile amonyum iyonuna indirgenirler. Granül hâlindeki alaşım, bir 
Kjeldahl balonundaki numunenin kuvvetli bazik çözeltisine ilave edilir. Reaksiyon 
tamamlandıktan sonra, amonyak damıtılır. İndirgen madde olarak Arnd alaşımı da 
(%60Cu,%40Mg) kullanılmaktadır.  
 

Amonyağı serbest bırakma:  3 NO
−3

 + 8 Al + 5 OH
−
 + 18 H2O   3 NH3 + 8 [Al(OH)4]

− 

tepkimesine göre gerçekleşir. 

 

3.3. Nitrat Hâlindeki Azot İçermeyen Gübrelerde Toplam Azotun 

Belirlenmesi 
 

Nitrat halinde azot içermeyen gübreler amonyum tuzları hâlinde bulunur. Dolayısıyla 
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amonyum tuzları, kuvvetli bir baz ile amonyağa dönüştürüldükten sonra damıtılarak tayin 
edilir. Amonyak toplanır ve Kjeldahl yöntemindeki gibi titre edilir.  
 

 Parçalama:  
 

Azot içeren numune + H2SO4  (NH4)2SO4(suda) + CO2(g) + SO2(g) + H2O(g) 
 

 Amonyağı serbest bırakma:  
 

(NH4)2SO4(suda) + 2NaOH    Na2SO4(suda) + 2H2O(l) + 2NH3(g) 
 

 Amonyağı yakalama:  
 

B(OH)3 + H2O + NH3 NH4
+
 + B(OH)4

–
 

 

 Geri titrasyon:  
 

B(OH)3 + H2O + Na2CO3   NaHCO3(suda) + NaB(OH)4(suda) + CO2(g) + H2O 

 

3.4. Nitrat Ve Amonyak Hâlindeki Azotu Birlikte İçeren Gübrelerde 

Toplam Azotun Belirlenmesi 
 

Amonyum nitrat gübresindeki azotun yarısı amonyak, diğer yarısı da nitrat 
formundadır. Bu neden ile amonyum ve nitrat halindeki azotun beraber önce amonyağa 
dönüştürülerek toplam azotu amonyak hâlinde damıtarak titre etmek gerekir. Bu nedenle 
numune kuvvetli bazik yapılır ve aynı anda Devarda alaşımı da eklenerek nitrat hâlindeki 
azotunda amonyağa dönüşmesini sağlamak gerekir. Amonyağa dönüştürüldükten sonra 
damıtılarak tayin edilir. Amonyak toplanır ve kjeldahl yöntemindeki gibi titre edilir. 
 

 Parçalama:  
 

Azot içeren numune + H2SO4   (NH4)2SO4(suda) + CO2(g) + SO2(g) + H2O(g) 
 

 Amonyağı serbest bırakma:  
 

(NH4)2SO4(suda) + 2NaOH   Na2SO4(suda) + 2H2O(s) + 2NH3(g) 
 

3 NO
−3

 + 8 Al + 5 OH
−
 + 18 H2O   3 NH3 + 8 [Al(OH)4]

−
 

 
 Amonyağı yakalama:  

 

B(OH)3 + H2O + NH3   NH4
+
 + B(OH)4

–
 

 

 Geri titrasyon:  
 

B(OH)3 + H2O + Na2CO3   NaHCO3(suda) + NaB(OH)4(suda) + CO2(g) + H2O 
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3.4.1. Yöntemin Prensibi 
 

Kjeldahl yöntemiyle azot tayininde, numunedeki azotu içeren numuneyi parçalama, 
parçalanan numunedeki azotu amonyağa çevirme, amonyak halindeki azotu toplama ve geri 
titrasyon ile toplam azotun tayini aşamalarından oluşur.  
 

Bozunma basamağı, genellikle bir kjeldahl tayinin en zaman alıcı basamağıdır. Bazı 
numunelerin 1 saatten daha fazla ısıtılması gerekir. Parçalama süresini kısaltmak amacıyla 
orijinal işlemin çok sayıda değiştirilmiş hâli mevcuttur. En çok kullanılan yolda, Sülfirik asit 
çözeltisinin kaynama noktasını artırmak için K2SO4 gibi nötral bir tuz ilave edilir ve 
sıcaklıkta parçalanma oluşur. 
 

3.4.2. Kullanılan Araç Gereçler  

 
 Hassas terazi 
 Spatül 
 Kjeldahl balonu 
 Derişik H2SO4 
 Bunsen beki  
 Kaynama taşı 
 Sıçrama önleyici 
 Erlen 
 Geri soğutucu 
 10 kısım CuSO4.5H2O ile 100 kısım K2SO4 tuzundan oluşan katalizör. 
 Fenolftalein çözeltisi 
 %40’lık NaOH çözeltisi 
 0,1 N HCl veya %4’lük borik asit(HBO2) 
 0,1 N NaOH çözeltisi 

 

 3.4.3. Yapılışı 

 
 Nitrat hâlindeki azot içermeyen gübreden  1 g alınır. 
 500 ml’lik kjeldahl balonuna dikkatlice konulur. Balona 25 ml derişik H2SO4  

eklenerek tüm örneğin dipte toplanması sağlanır. 
 Karışıma 1g kadar 10 kısım CuSO4.5H2O ile 100 kısım K2SO4 tuzundan oluşan 

katalizör eklenir. 
 Sıçrama kaybını önlemek için balonun ağzına bir huni(sıçrama önleyici) 

yerleştirilir ve balon eğik bir şekilde spora bağlandıktan sonra düşük bek 
alevinde dikkatle kaynatılır. 

 Çözelti renksiz veya açık sarı renkli oluncaya kadar ısıtılır. Bu işlem 2-3 saat 
zaman alabilir. Bu durumda azot amonyuma dönüşür. 

 Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra balon tamamen soğuyuncaya kadar 
beklenir. Karışım katılaşırsa çözelti iyice çalkalanır. 

 Çözelti saf su ile 150 ml’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla fenolftalein ve 
balonun iç cidarlarından 100 ml  %40’lık NaOH çözeltisi dikkatle eklenir.(Bu 
aşamada oluşan amonyağın uçmaması için balon çalkalanmaz.)( Ayrıca numune 
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olarak nitrat içeren gübre kullanılmış ise bu aşamada 3 g Devarda alaşımı 
eklemek gerekir.) 

 Balon çalkalanmadan (amonyağın uçmaması için) damıtma düzeneğine 
bağlanır. Bu durumda çözelti bazik özellik gösterir (kırmızı renk) ve amonyum 
iyonları amonyak hâline dönüşür. 

 Damıtma düzeneğinin toplama kabına 100 ml 0.1 N HCl veya 50 ml %4’lük 
borik asit(HBO2) çözeltisi konur. Soğutucunun ucu asit yüzeyine değdirilir. 

 Damıtma balonu (kjeldahl balonu) alttan kaynatılarak amonyağın hepsi toplama 
kabındaki asidin içinden geçirilir. Asidin HCl veya HBO2 oluşuna göre 
aşağıdaki nötralleşme tepkimeleri olur. 

 

HCl + NH3   NH4
+
 + Cl

– 

HBO2 + NH3   NH4
+
 + BO

–2 

 

 Soğutucu az su ile yıkanarak toplama kabına aktarılır. 
 Asit olarak HCl kullanılmış ise 0.1 N NaOH ile geri titre edilir. Eğer borik asit 

kullanılmış ise 0.1 N ayarlı HCl ile titre edilir bu durumda oluşan BO
–2 

iyonları 
asit ile HBO2 hâline dönüşür her iki hâlde 2-3 damla bromkresol yeşili 
indikatörü (%0.1’lik alkoldeki çözeltisi) kullanılır.  

 

3.4.4. Hesaplama 
 

Asit olarak HCl kullanılması durumunda azot miktarı, 
 

Gram Azot = (VHCl  × N HCl - VNaOH  × N NaOH ) × 10
-3

 × 14 
 

VHCl  ; Toplama kabına eklenen HCl hacmi(ml) 
 

N HCl  ; Toplama kabına eklenen HCl normalitesi  
 

VNaOH  ; Geri titrasyonda harcanan NaOH hacmi(ml) 
 

N NaOH  ; Geri titrasyonda harcanan NaOH normalitesi 
 

Asit olarak HBO2 kullanılmış ise  
 

Gram Azot = VHCl  × N HCl × 10
-3

 × 14 
 

VHCl  ; Geri titrasyonda harcanan HCl hacmi(ml) 
 

N HCl  ; Geri titrasyonda harcanan HCl normalitesi  
 
Örnek:  Etüvde kurutularak sabit tartıma getirilmiş azotlu gübre örneğinden 1 gram 

alınarak yapılan kjeldahl yöntemi ile azot tayininde toplama kabına 100 ml 1 N HCl 
eklenmiş ve yapılan geri titrasyonda 50 ml 1 N NaOH harcandığı görülmüştür. Gübredeki 
azot miktarını hesaplayınız. 
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Asit olarak HCl kullanılması durumunda azot miktarı, 
 

Gram Azot = (VHCl  × N HCl - VNaOH  × N NaOH ) × 10
-3

 × 14 
 

VHCl  ; 100 ml        Gram Azot = (100× 1  - 50  × 1 ) × 10
-3

 × 14  
 

N HCl  ; 1 N             Gram Azot =0,7 gram 
 

VNaOH  ; 50 ml 
 

N NaOH  ; 1 N 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ticari gübrelerde toplam azot tayini yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Hassas terazi, spatül, kjeldahl balonu, piset, borik 
asit, kül fırını, distillasyon ocağı, sodyum hidroksit, dewarde karışımı, sülfürik asit, büret, 
laboratuvar ortamı 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Nitrat halindeki azot içermeyen 

gübrelerde toplam azotu belirlemek için 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 
takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  
 Gübre numunesini analize hazırlayınız. 

 

 Numuneniz büyük taneciklerden 
oluşuyorsa değirmen veya havan 
yardımı ile numunenizi daha küçük 
parçalara ayırın. Temas yüzeyi arttıkça 
reaksiyon süresinin hızlanacağını 
unutmayınız. 

 Gübre numunesinden 1 g tartınız. 

 

 Tartım işleminin hassas bir şekilde 
yapınız. 

 Tartılan örneği 500 ml’lik Kjeldahl 
balonuna koyunuz. 

 

 Numunenizi aktarırken numunenin dışarı 
dökülmemesi için gerekli önlemleri 
alınız. 

 25 ml derişik H2SO4 eklenerek tüm 
örneğin dipte toplanması sağlayınız. 

 Asitler yakıcı maddeler olduklarından 
çalışılırken dikkatli davranınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Karışıma 1g kadar 10 kısım CuSO4. 
5H2O ile 100 kısım K2SO4 tuzundan 
oluşan katalizör ekleyiniz. 

 

 Katalizör tartımı sırasında dikkatli 
olunuz. 

 Çözelti renksiz veya açık sarı renkli 
oluncaya kadar ısıtınız. 

 

 Isıtma işlemini renk değişimini 
gözlemleyince bitiriniz. 

 Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra 
balon tamamen soğuyuncaya kadar 
bekleyiniz. Karışım katılaşırsa çözelti 
iyice çalkalayınız. 

 

 Balon sıcak olacağından çalkalama 
gerekirse dikkatli olunuz. 
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 Çözeltiyi saf su ile 150 ml’ye 
seyreltiniz. Üzerine 1-2 damla 
fenolftalein ve balonun iç cidarlarından 
100 ml  %40’lık NaOH çözeltisini 
dikkatle ekleyiniz. 

 

 Kuvvetli bazik ortamda karışım 
içerisinde azot gaz hâlinde kaçacağında 
baz ilavesi ile kjeldahl balonun ağzını 
damıtma düzeneğine takarak kayıpların 
önüne geçiniz. 

 Damıtma düzeneğinin toplama kabına 
100 ml 0.1 N HCl veya 50 ml %4’lük 
borik asit (HBO2) çözeltisi koyunuz. 
Soğutucunun ucunu asit yüzeyine 
değdiriniz. 

 

 

 Geri soğutma düzeneğinin ucunu asitin 
içerisine daldırarak gaz hâlinde gelen 
numunenin kaçışını engelleyiniz. 

 Damıtma sonunda soğutucuyu az su ile 
yıkayıp toplama kabına aktarınız.  

 

 Damıtma düzeneği içerisinde kalan 
numuneyi yıkayarak alınız. 

 Asit olarak HCl kullanılmış ise 0.1 N 
NaOH ile geri titre ediniz. Eğer borik 
asit kullanılmış ise 0.1 N ayarlı HCl ile 
titre ediniz. Her iki halde 2-3 damla 
bromkresol yeşili indikatörü (%0.1’lik 
Alkoldeki çözeltisi) kullanınız.  

 Kullandığınız asit tipine uygun kimyasal 
ile titre ediniz. 
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 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 

 Cam malzemelerin temizliğinde dikkatli 
olunuz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 
faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 
ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Gübre numunesini analize hazırladınız mı?   

3. Gübre numunesinden 1 g tarttınız mı?   

4. Tartılan örneği 500 ml’lik Kjeldahl balonuna koydunuz mu?   

5. 25 ml derişik H2SO4 eklenerek tüm örneğin dipte toplanması 
sağladınız mı? 

  

6. Karışıma 1g kadar 10 kısım CuSO4.5H2O ile 100 kısım K2SO4 
tuzundan oluşan katalizör eklediniz mi? 

  

7. Çözelti renksiz veya açık sarı renkli oluncaya kadar ısıttınız mı?   

8. Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra balon tamamen soğuyuncaya 
kadar beklediniz mi? Karışım katılaşırsa çözelti iyice çalkaladınız 
mı? 

  

9. Çözeltiyi saf su ile 150 ml’ye seyreltmek. Üzerine 1-2 damla 
fenolftalein ve balonun iç cidarlarından 100 ml  %40’lık NaOH 
çözeltisini dikkatle eklediniz mi? 

  

10. Damıtma düzeneğinin toplama kabına 100 ml 0.1 N HCl veya 50 
ml %4’lük borik asit(HBO2) çözeltisi koydunuz mu? Soğutucunun 
ucunu asit yüzeyine değdirdiniz mi? 

  

11. Damıtma sonunda soğutucuyu az su ile yıkayıp toplama kabına 
aktardınız mı? 

  

12. Asit olarak HCl kullanılmış ise 0.1 N NaOH ile geri titre ettiniz mi?  
Eğer borik asit kullanılmış ise 0.1 N ayarlı HCl ile titre ettiniz mi?  
Her iki halde 2-3 damla bromkresol yeşili indikatörü (%0.1’lik 
Alkoldeki çözeltisi) kullandınız mı? 

  

13. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

14. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 
DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 

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

2. Amonyum sülfat gübresinde azot amonyum formunda olmasına rağmen toprağa 
uygulandıktan sonra bir kısmı ………..…’a dönüşür. 

 

3. ……..… hâlinde toprağa verilen gübrede gaz hâlinde azot kayıpları olabilir. 
 

4. …………… yöntemi ile azot tayininde amaç azotu amonyağa çevirerek tespit 
etmektir. 

 

5. Kjeldahl yöntemi ile azot tayinin kritik basamağı ………… ile parçalama işlemidir. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 
 

6. (     )   Bitkiler azot ihtiyacını orto fosfat gübrelerinden temin ederler. 
 

7. (     )   Amonyak doğrudan gübre olarak kullanılabilir. 
 

8. (    )   Amonyum nitrat gübresinde azotun yarısı nitrat yarısı amonyum hâlindedir. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

9. Kjeldahl metodu ile azot tayininde eğer azot nitrat hâlinde ise nitratı amonyağa 
indirgemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 

 

A) Devarda Alaşımı 
B) KMnO4 çözeltisi 
C) EDTA çözeltisi 
D) H2SO4 

 

10. Azot içeren gübreden alınan 1 gramlık numuneye yapılan analizde geri toplama 
kabına borik asit eklenmiş ve yapılan geri titrasyonda 1N HCl’den 40 ml harcanmıştır.  
Gübredeki azot yüzdesini hesaplayınız. 
A)%56   B)%5,6   C)%0,56   D)%28 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak gübrelerde potasyum tayini 
yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Potasyum eksikliğinin bitkilerde yol açabileceği sorunları araştırınız. 

 Potasyum içeren gübre çeşitlerini araştırınız. 

 

4. TİCARİ GÜBRELERDE SUDA 

ÇÖZÜNEBİLİR POTASYUM TAYİNİ 
 

4.1. Ticari Gübrelerde Potasyum 
 

Azottan sonra bitkilerin en fazla gereksinim gösterdiği element potasyumdur ve bu 
yüzden topraktan fazla miktarlarda kaldırılır. Potasyum bitkiler için son derece önemli bir 
bitki besinidir. Potasyumun yerini bitkide başka bir element alamaz ve potasyumun görevini 
sodyum veya lityum gibi özdeş kimyasal özellik gösteren başka bir element yapamaz. 
Potasyum karbonhidratların oluşumu ve taşınımı için gereklidir. 

 

Resim 4.1: Potasyum eksikliğinde uç yaprakların yanması 

Gerek kaya ve minerallerin yapısında bulunması gerekse toprakta hareketli olması 
nedeniyle toprakta potasyum oldukça fazla miktarlarda bulunur. Genelde potasyum 
noksanlığına pek rastlanmaz. Bitkilerin genç organlarında potasyum yaşlı kısımlara göre 
daha fazladır. Floem özsuyunun potasyum yönünden zengin olması nedeniyle genç 
yapraklar, meristematik dokular ve etli meyveler (üzüm, elma vb.) potasyumca zengindir. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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Potasyum bitkide hareketli olup yaşlı organlardan genç dokulara kolaylıkla taşınır. Bu 
nedenle potasyum noksanlığı öncelikle yaşlı yapraklarda ortaya çıkar. Potasyum 
noksanlığında ortaya çıkan belirtiler çoğu bitkiler için tipiktir. Noksanlık belirtileri birçok 
bitkide yaprak uçları ve kenarlarında önce sararma daha sonra kurumayla kendini gösterir. 
Yapraklar ve uçları kururken diğer kısımları uzunca süre yeşil rengini koruyabilir. Potasyum 
noksanlığında bitkilerde kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanım önemli ölçüde azalır.  
 

Potasyum sebzeler ve meyveler dâhil pek çok bitkide kalite unsurunu etkileyen bir 
element olduğu için noksanlığında çeşitli kalite bozulmaları meydana gelir. Örneğin 
meyvelerde şekerli bileşikler yeterince oluşamadığından tat azalır, depolanma ömrü kısalır. 
Tahıllarda yatma görülür. Sebzelerde ürün kalitesi bozulur. Potasyumun bitki yaşamındaki 
önemi uzun yıllar öncesinden beri bilindiğinden potasyumlu gübrelerin elde edilmeleri ve 
bunların kullanılmaları da oldukça eskiye dayanır. İlk dönemlerde bitkiler için potasyum 
kaynağı olarak kül kullanılmıştır. Bu amaçla odun ve diğer bitki atıkları önce yakılarak kül 
hâline getirilmiş, yıkama ve kurutma işleminden sonra elde olunan ve bileşim bakımından 
potasyum karbonat veya diğer tuzlardan oluşmuş bu materyal potasyumlu gübre olarak 
kullanılmıştır. Daha önceki yıllarda potasyumun doğada yataklar hâlinde pek çok mineralin 
yapısında bulunduğu belirlenmiş ve potasyumlu gübrelerin üretilmesinde bu minerallerden 
ya da değişik bileşikler hâlinde bulunan potasyum tuzlarından yararlanılmıştır.  
 

 Potasyum sülfat gübresi (K2SO4): İlkel madde olarak kainit kullanılır. Bunun sıcak 
suda eritilmesi ve çözeltinin soğutulmasıyla % 55 potasyum sülfat ihtiva eden bir ürüne 
varılır. Yeni bir kristalizasyondan sonra da sanayide kullanılan % 90’lık tuz elde edilir. 
Potasyum sülfat gübresi kristal yapılı ve beyaz renkli bir gübredir. Bu gübrenin bileşiminde 
% 50.0-53.3 arasında K2O bulunur. Toprağa uygulandığındaki etkisi yönünden asit karakterli 
bir gübredir. Ekim veya dikim zamanı ya da ekimden hemen önce uygulanabilir. Bu 
gübrenin ekimden çok önce kullanılması yıkanma sonucunda potasyum kaybı meydana 
gelebileceği için doğru değildir. 

 

Resim 4.2 : Potasyum sülfat gübresi 

 Potasyum klorür gübresi (KCl):  Zenginleştirilmiş potasyum klorür en çok 
kullanılan potasyumlu gübreyi teşkil eder. Bunun üretimi için de madenden gelen ve 
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ortalama % 50 karnalit, % 20 kieserit ve % 30 silvinit ihtiva eden ham ürün, birkaç kademe 
kristalizasyon işlemlerinden geçirilerek % 90’lık potasyum klorür elde edilir. Toprağa 
uygulandığındaki etkisi bakımından asit karakterli bir gübredir. Suda çözünürlüğü fazladır. 
Ucuz olması nedeniyle en çok üretilen ve kullanılan bir gübredir. Potasyum klorür gübresi 
piyasada standart, kaba ve granüle olmak üzere başlıca üç değişik irilikte satılmaktadır. Bu 
gübre önemli miktarda klor içerdiği için kullanılacağı zaman yetiştirilecek bitkinin klora 
karşı duyarlılık derecesi göz önüne alınmalıdır. Örneğin salatalık, marul, bezelye, soğan 
klora karşı duyarlı olduğu için bu bitkilerin potasyumla gübrelenmesinde klor içermeyen ya 
da çok düşük düzeyde klor içeren gübreler kullanılmalıdır. Klordan kaynaklanan zarar 
üründe şekil bozukluklarına yol açtığından özellikle sebzelerde bu durum ürünün pazar 
şansını önemli ölçüde düşürür. 

 

Resim 4.3 : Potasyum klorür gübresi 

 Potasyum nitrat gübresi (KNO3):Potasyum nitrat esas olarak potasyum klorür ile 
sodyum nitratın ya da nitrik asitin reaksiyona sokulmasıyla elde edilir. Bunun yanı sıra 
potasyum nitrat gübresi, sodyum nitratın (Şili güherçilesi) üretimi sırasında yan ürün olarak 
da elde edilmektedir. Potasyum nitratta % 44.0 - 44.6 K2O bulunur. Bünyesinde aynı 
zamanda azot (% 13) içerdiği için üreticiler tarafından tercih edilen bir gübredir. Fizyolojik 
etkisi bakımından nötr (yansız) karakterlidir. Potasyum nitrat suda çözünürlüğü yüksek bir 
gübredir. Toprak hazırlığı yapılırken veya ekim ya da dikimden önce verilebilir. Aynı 
zamanda bu gübre potasyum gereksinimi yüksek bazı bitkiler için başlık gübre olarak da 
kullanılabilir. 
 

 Potasyum-magnezyum sülfat gübresi (K2SO4 + MgSO4): Potasyum-magnezyum 
sülfat gübresi çoğunlukla Langbaynit (K2SO4.2MgSO4)' ten elde edilmektedir. Bu gübre aynı 
zamanda kiseritten de üretilmektedir. Kristal şekilde olan ve pembemsi-beyaz renkli bu 
gübre % 22.0-22.9 K2O içerir. Fizyolojik bakımdan asit karakterlidir. Gübrenin üretimi 
sırasında klorun uzaklaştırılması gerekir. Potasyum-magnezyum sülfat gübresinde klor 
miktarının % 2,5' tan fazla olmamalıdır. 
 

4.2. Ticari Gübrelerde Suda Çözünebilir Potasyum Tayini 
 

Ticari gübrelerde suda çözünebilir potasyum tayini değişik yöntemler ile yapılabilir. 
Bunlar arasında Volhard metodunun değiştirilmiş bir yöntemi ile yapılan volümetrik yöntem. 
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Enstrümantal analiz araçları ile yapılan fotometrik yöntem ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının yayınladığı kimyevi gübre denetim yönetmeliğinde belirttiği TS ISO 5317 
standart numarası ile belirttiği sodyum tetrafenil borat (NaB(C6H5)4) yöntemidir. 
 

4.2.1 Gravimetrik Yöntem  
 

Suda çözünebilir potasyum miktarı 2 farklı gravimetrik yöntem ile tayin edilebilir. Bu 
yöntemlerden birisi Lindo-Gladding yöntemidir. Bir diğeri de sodyum tetrafenil borat 
yöntemidir. Burada sodyum tetra fenilborat yöntemini inceleyeceğiz. 
 

4.2.1.1. Yöntemin Prensibi 
 

Analiz edilecek numunedeki potasyum bir miktar suda çözündürülür. Kantitatif tayini 
engellemeye yönelik maddeleri ortamdan uzaklaştırdıktan ya da sabitledikten sonra, hafif 
alkali ortamda potasyum un potasyum tetrafenil borat olarak çöktürülmesi temeline dayanır. 
 

4.2.1.2. Kullanılan Araç Gereçler  
 

 100 ml’lik Balon joje 
 250 ml’lik Erlen 
 Gooch krozesi 
 Etüv 
 Desikatör 
 % 25-35'lik  Formaldehit çözeltisi 
 10 N NaOH çözeltisi 
 Fenolftalein indikatörü 
 4 g etilen diamin tetra asetik asitin dihidrat disodyum tuzunun  500 ml'lik 

dereceli erlende çözündürülüp  litreye tamamlanması ile oluşan EDTA çözeltisi 
 32.5 g sodyum tetrafenil boratın 480 ml suda çözündürülüp üzerine 2 ml 

sodyum hidroksit çözeltisi (4.3) ve 20 ml magnezyum klorür çözeltisi ilave 
edilmesi (100 g MgCl2. 6H2O/lt.)  ve 15 dakika karıştırılıp filtre kâğıdından 
süzülmesi ile hazırlanan STFB(sodyum tetrafenil borat) çözeltisi. 

 20 ml STPB çözeltisinin suyla 1000 ml’ye seyreltilmesi ile hazırlanan yıkama 
sıvısı 

 Doygun Brom çözeltisi 
 

4.2.1.3. Yapılışı 

 
 Gübre örneğinden (% 50 den fazla potasyum oksit içermeyen) hassas olarak 10 

g tartılır ve 1 lt lik balon jojeye aktarılır. 
 Yaklaşık 400 ml saf su ilavesi ile kaynama noktasına kadar yaklaşık 30 dakika 

kaynatılır ve soğumaya bırakılır. 
 Çözelti başka bir toplama kabına süzülür. Ancak süzme işlemi sırasında ilk 

süzülen 50 ml’lik çözelti kullanılmaz atılır. 
 Pipet yardımıyla süzüntüden 25-50 mg potasyum içerecek şekilde yaklaşık 5 ml 

alınır. Saf su ile 50 ml ye tamamlanır.  
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 10 ml EDTA çözeltisi ekleyerek üzerine damla damla fenolftalein ilave edip 
karıştırınız.  

 Daha sonra içersine, kırmızı renge dönene kadar yine damla damla sodyum 
hidroksit çözeltisi ilave edin, en son olarak birkaç damla daha sodyum hidroksit 
çözeltisinden ilave ediniz. 

 Amonyağın çoğundan kurtulmak için 15 dakika yavaşça kaynatınız. 
 Gerekirse hacmi 60 ml yapmak için su ekleyiniz. 
 Çözeltiyi kaynatın, beheri ısıdan alın ve 10 ml formaldehit ekleyin. Açık kırmızı 

renk çıkana kadar birkaç damla fenolftalein ve gerekirse biraz daha sodyum 
hidroksit damlatın.  

 Beheri saat camı ile kapatın ve 15 dakika için su banyosuna yerleştiriniz. 
 Gooch krozesini 120 

o
C’lik sıcaklıkta etüvde 15 dakika bekletip soğutup 

tartınız. 
 Erleni su banyosundan alın devamlı karıştırmak suretiyle damla damla 10 ml 

STPB(sodyum tetrafenil borat) ilave edin bu işlem yaklaşık 2 dakika sürmelidir. 
Süzmeden önce en az 10 dakika bekletiniz. 

 Çözeltiyi tartısı alınmış Gooch krozesine yıkama suyu yardımıyla aktarınız. 
Yıkama suyuyla çökeltiyi 3 defa yıkayın (toplam 60 ml su) ve iki defa da 5 ml 
ve 10 ml'lik suyla yıkamayı tekrarlayınız. 

 Çökeltiyi iyice kurutunuz. 
 Süzgeç kâğıdıyla gooch krozesinin dışını silin. Gooch krozesini  ve içerisindeki 

numuneyi 120 
o
C sıcaklıktaki bir etüve yerleştirin ve yaklaşık 1,5 saat kadar 

burada tutun. Daha sonra gooch krozesini desikatöre alın ve soğutunuz. 
 İşlem bittiğinde Gooch krozesin tartınız. 
 Aynı işlemleri kör deneme için saf su ile tekrar ediniz. 

 

4.2.1.4. Hesaplama 
 

Gübredeki % K2O : (A-a) x F                 Veya 
 

Gübredeki % K : (A-a) x F’ 
A = Numuneden çöktürülen çökeltinin ağırlığı, g olarak, 
a = Boş numuneden çöktürülen çökeltinin ağırlığı, g olarak, 

 

F ve F’ = Faktörler  
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Gübrede 

%K20 

Gübrede 

%K 

Analiz için 

numune 

(g) 

Dönüşüm faktörü 

(F) 

%K2O 

Dönüşüm 

faktörü               

(F’)      %K 
5-10 
 
10-20 
 
20-50 
 
 
50’den fazla 

4.2-8.3 
 
8.3-16.6 
 
16.6-41.5 
 
 
41.5’den 
fazla 

10 
 

10 
 

10 
 
 

5 

26.280 
 

52.560 
 

131.400 
131.400 

 
262.800 
262.800 

21.812 
 

43.624 
 

109.060 
109.060 

 
218.120 
218.120 

 

4.2.2. Fotometrik Yöntem 
 

Alev fotometresi ile yapılan analiz çeşididir. Alev fotometreleri, alev üzerine 
püskürtülen çözeltideki elektronların ısı etkisiyle bir üst enerji seviyesine çıkması sonrasında 
tekrar eski enerji düzeylerine dönerken yaydıkları ışının şiddetini ölçen fotometrik 
cihazlardır.  
 

4.2.2.1. Yöntemin prensibi 
 

Alev emisyon analizi, elementlerin belli sıcaklıklarda uyarılması prensibine dayanır. 
Bu metodda numune gaz alevine gönderilir ve potasyum atomları tekrarlanabilir şartlar 
altında uyarılır. Uyarılan potasyum atomlarının temel hâle dönerlerken yaydıkları ışın, 
fitreler veya prizmalar gibi istenilen dalga boyundaki ışını ayırıcı düzeneklerle diğer 
atomların yaydıkları ışınlardan ayrılır. Işık şiddeti fototüp  potansiyometresi veya diğer 
uygun devrelerde ölçülür. Emisyon şiddeti, potasyum konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. 
Numune ve standart çözeltilerinin emisyon şiddetleri ölçülerek kalibrasyon eğri çizilir. Bu 
eğriden numunenin potasyum konsantrasyonu tayin edilir. 
 

4.2.2.2 Kullanılan Araç Gereçler  
 

 Alev fotometresi  
 Hassas terazi  
 Balon 
 Süzgeç kâğıdı 

 

4.2.2.3 Yapılışı 
 

 1,0 gr numuneyi tartarak erlene koymak 
 Üzerine 100 ml su ilave etmek 
 Çalkalama makinesi ile çalkalamak 
 500 ml balona süzmek 
 Süzgeç kâğıdında kalan kısmı yıkamak 
 500 ml saf su ile tamamlamak 
 Çözeltiden 10 ml alarak 100 ml tamamlamak 
 Flame ( Alev ) fotometresinde okuma işlemi yapmak 
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4.2.2.4. Hesaplama 
 

Numune çözeltisinin alev fotometresinde okuması yapılmadan önce standart potasyum 
çözeltisi serileri hazırlanarak bunların okuması yapılır ve standart eğri (kalibrasyon eğrisi) 
oluşturulur. Standart potasyum çözeltileri hazırlamak için 1000 mg/l K kapsayan stok 
potasyum çözeltisinden 0 (tanık), 1, 2, 3, 4, 5 ml alınarak 100 ml’lik balon jojelere konulur. 
Balon jojeler, 1 N amonyum asetat çözeltisi ile çizgilerine tamamlanır. Bu standart çözeltiler 
sırasıyla 0, 10, 20, 30, 40, 50 mg/l (ppm) potasyum içerir. Hazırlanacak standart çözeltilerin 
konsantrasyonları numunenin tahmini konsantrasyonunu kapsayacak aralıkta olmalıdır.  
 

Çözeltilerin okumalarına geçilmeden önce alev fotometresinin ayarları yapılmalıdır.  
Bunun için ilk önce alev fotometresinin alev ayarı yapılır. Alev ayarı ya cihazın kullanım 
kılavuzunda belirildiği şekilde ya da alevin sarı renk vermeden mavi renkte en büyük üçgen 
şeklini alabileceği duruma getirilerek yapılır. Alev ayarı yapıldıktan sonra cihazın ısınması 
için 10-15 dakika beklenir. Alev fotometresinin filtre düğmesi potasyuma alınır. Bundan 
sonra cihazın tanık çözelti ile sıfır “0” ayarı; konsantrasyonu en yüksek olan standart 
çözeltiyle de 100 ayarı yapıldıktan sonra okumaya geçilir. 0 ve 100 ayarı birkaç kez yapılıp 
düzenli olduğu kesinleştirildikten sonra çözeltilerin okunmasına geçilir. 
 

Hazırlanan standart potasyum klorür çözelti serilerinin ve numune çözeltisinin 
okumaları yapıldıktan sonra kalibrasyon eğrisi oluşturularak numune çözeltisinin potasyum 
konsantrasyonu belirlenir.  
 

Numune çözeltisinin potasyum konsantrasyonu belirlendikten sonra formül yardımıyla 
numunenin toplam potasyum miktarı hesaplanır. 
 

Potasyum (K) (ppm) = A x SF 
 

A: Numune çözeltisinin potasyum konsantrasyonu (ppm) 
SF: Seyreltme faktörü (ekstraksiyon çözeltisi miktarı-ml / numune miktarı-g)(Örneğin 10g 
numune 100ml ye seyreltilmiş ise SF:100/10=10 olarak hesaplanır.) 
 

Örnek Soru; potasyum tayini için alev fotometresi ile yapılan ölçümde örnek 
numuneden 10 gram alınarak 100 ml suda çözündürülmüştür. Çizilen kalibrasyon grafiğine 
göre 21 ppm potasyum miktarı tespit edilmiş ise potasyum miktarını hesaplayınız.  
 

Potasyum (K) (ppm) = A x SF 

A: 21 (ppm)   SF:100/10=10 ise Potasyum (K) (ppm) = 21 x 10=210ppm  



 

45 
 

UYGULAMA FAALİYETİ  
Gübrelerde potasyum tayini yapınız. 
Kullanılan araç ve gereçler: Ticari gübre, alev fotometresi, hassas terazi, balon, 

süzgeç kâğıdı, 
UYGULAMA FAAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ticari gübrelerde suda çözülebilir potasyum 

miktarını Alev (flame) fotometresi ile tayin 

etmek için 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 
çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 
 Analiz öncesi hazırlık yapınız.  

 1,0 g numuneyi tartarak erlene koyunuz. 

 

 Tartım işlemini hassas yapınız. 

 Üzerine 100 ml su ilave ediniz. 

 

 Eklenen su miktarını kurallarına 
uygun okuyunuz. 

 Çalkalama makinesi ile çalkalayınız. 

 

 Çalkalama işlemini suda çözünebilir 
potasyumun tamamının suya 
geçmesine imkân verecek sürede 
tutunuz. 

 500 ml balona süzünüz. 
 Süzme işleminde süzüntünün 

süzgeç kâğıdının aralıklarından 
kaçmaması için dikkatli çalışınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Süzgeç kâğıdında kalan kısmı yıkayınız. 

 

 Yıkama işleminde saf su kullanınız 
ve yıkama miktarını abartmayınız. 

 500 ml saf su ile tamamlayınız. 

 

 Seyreltme işleminde ölçüm 
çizgisine tam cepheden bakarak ve 
ölçüm balonunun düz bir zeminde 
olduğunu doğruladıktan sonra 
yapınız.  

 Çözeltiden 10 ml alarak 100 ml 
tamamlayınız. 

 

 Ölçüm kurallarına uyunuz. 

 Flame ( Alev ) fotometresinde okuma işlemi 
yapınız. 

 Alev fotometresinin filtre 
seçeneğinin potasyumda olduğuna 
dikkat ediniz. Değil ise potasyumu 
seçiniz. 
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 Raporunuzu hazırlayınız. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 
notlardan faydalanarak raporunuzu 
hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 
ediniz. 



 

48 
 

KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

2. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı?   

3. 1,0 g numuneyi tartarak erlene koydunuz mu?   

4. Üzerine 100 ml su ilave ettiniz mi?   

5. Çalkalama makinesi ile çalkaladınız mı?   

6. 500 ml balona süzdünüz mü?   

7. Süzgeç kâğıdında kalan kısmı yıkadınız mı?   

8. 500 ml saf su ile tamamladınız mı?   

9. Çözeltiden 10 ml alarak 100 ml tamamladınız mı?   

10. Flame ( Alev ) fotometresinde okuma işlemi yaptınız mı?   

11. Raporunuzu yazdınız mı?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 

1. ………… bitkilerde karbonhidratların oluşumu ve taşınımı için gereklidir.  
 

2. Bitkilerin genç organlarında yaşlı kısımlarına göre daha fazla ……..… bulunur. 

 
3. Potasyum sülfat gübresi toprağa uygulandığında ……..… karakterli bir gübredir. 

 
4. Potasyum klorür gübresi kullanıldığında özellikle sebzeler …………… görülür. 

 
5. Potasyum bitkilerde hareketli olup yaşlı kısımlardan …………….… taşınır. 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 
 

6. (     )   Potasyum gübresinde potasyum miktarı  K2O  yüzdesi olarak hesaplanır. 
 

7. (     )   potasyum sülfat gübresinde %50-53 oranında K2O bulunur 

 
8. (    )   Potasyum eksikliğinde meyvelerde şeker oluşumu artacağından tat artar 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Alev fotometresinde potasyum tayininde potasyum miktarı nasıl hesaplanır?  
A) Alevin rengi koyulaştıkça potasyum miktarı hesaplanır. 
B) Kalibrasyon grafiği çizilerek potasyum miktarı hesaplanır. 
C) Potasyum miktarı hesaplanmaz sadece varlığı kanıtlanır. 
D) Alev fotometresinde kullanılan gaz kaynağının yaydığı sıcaklık ile hesaplanır. 

 

 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak gübrede toplam fosfor tayini 
yapabileceksiniz. 
 

 
 

 

 Fosfor eksikliğinde bitkilerde meydana gelen olumsuzluklar nelerdir? 

Araştırınız. 

 Fosfor eksikliğinin giderilmesi için toprağa verilecek gübre çeşitleri nelerdir?  

 

5. TİCARİ GÜBRELERDE TOPLAM 

FOSFOR TAYİNİ  
 

5.1. Ticari Gübrelerde Fosfor 
 

Gübreler arasında çok önemli bir yeri olan fosforlu gübreler, bitki besin maddesi 
fosforu suda eriyebilir fosfat anyonu hâlinde bulunduran veya toprağa katıldıktan sonra 
bünyesindeki fosfor alınabilir hâle dönüşen ve azotlu gübrelerden sonra dünyada en fazla 
tüketilen gübredir.  

 
Fosfatlı gübreler veya fosfat gübreleri olarak daha çok fosfat asidinin kalsiyum tuzları 

kullanılır. Fosfatlı gübrelerin imalinde çeşitli kaynaklar vardır. Bunlar doğal trikalsiyum 
fosfatlar, hayvan kemiklerinden elde edilen fosfatlar ve Thomas çelik üretim 
konverterlerinden çıkan cüruflardır. Doğal fosfat yataklarının en önemlileri Amerika’da ve 
Fas’ta bulunmaktadır. Bu fosfatlar ince bir şekilde öğütülerek başka işlem yapılmadan asidik 
topraklara kullanılabilir. 
 

 Süperfosfatlar :Süferfosfatlar, doğal fosfatlar üzerine sülfat asidi etkisiyle 
meydana getirilir. İlk süperfosfat fabrikası, İngiltere’de 1855 yılında 
kurulmuştur. Bunu 1868’de Almanya ve Fransa, 1870’te Amerika takip 
etmiştir. Trikalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 suda çözünmez, dolayısıyla bitkiler 
tarafından emilemez. Trikalsiyum fosfatın sülfat asidi ile muamelesinden suda 
çözünebilen monokalsiyum fosfat elde edilir, buna süperfosfat denir. 

 
En çok kullanılan fosfatlı gübre % 18-20 fosforpentaoksit (P2O5) ihtiva eden normal 

süperfosfattır. % 45-50 fosforpentaoksit ihtiva eden zenginleştirilmiş süperfosfat gün 
geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Fosfor yüzdesi zengin olan fosfat gübreleri yalnız 
başına kullanıldığı gibi diğer gübrelerle karıştırılarak da kullanılır. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
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Resim 5.1 : Süperfosfat 

 Amonyum fosfat: Azot ve fosfor gibi iki faydalı elementi ihtiva etmesi 
bakımından çok önemlidir. Monoamonyum fosfat ve diamonyum fosfat olmak 
üzere iki çeşittir. Amonyum fosfat üretmek için önce trikalsiyum fosfattan, 
elektrik fırınında fosfor elde edilir. Fosfor su buharı ile muamele edilerek 
fosforik asit haline çevrilir. Fosforik asit (H3PO4)nin uygun miktardaki 
amonyak ile muamelesi neticesinde amonyum fosfat elde edilir. Bu işlemler 
fazla miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç gösterir. Amonyum fosfat gübreleri % 
11-14 azot, % 48 civarında fosforpentaoksit (P2O5) ihtiva ederler. 

 

 

Resim 5.2: Amonyum fosfat 
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5.2. Ticari Gübrelerde Toplam Fosfor Tayini 
 

5.2.1. Analizin Amacı ve Önemi 
 

Fosfor noksanlığında bitki iyi çiçek oluşturmaz, çiçeklenme azalır, kökler zayıftır ve 
iyi yayılmaz. Gövde bodur ve ince kalır. Tohum ve meyve kalitesi düşüktür. Bitkide 
metabolik faaliyetler yavaşlar. Fosfor noksanlığı kendini öncelikle yaşlı yapraklarda gösterir 
(mobildir). Yapraklar noksanlık durumunda önce koyu yeşil, sonra mavi yeşil ve daha sonra 
da kırmızı ve kırmızı-mor bir görünüm sergiler. Genç yapraklar ise normalden daha küçük 
kalır. Fosfor fazlalığında veya aşırı fosfor gübrelemesinde demir (Fe

+2
) çinko (Zn

+
), 

kalsiyum (Ca
+2

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

) alınımına engel olur. Bundan dolayı kullanılacak 
gübre çeşidindeki toplam fosforun hesaplanması gerekir. 

 

5.2.2. Yöntemin Prensibi 
 

Gübre içindeki fosfor, P2O5 olarak hesaplanır. Bunu için gravimetrik olarak fosfat 
tayini aşağıdaki eşitliğe göre amonyum fosfomolibdat olarak çöktürülerek yapılır. 
 

PO4
-3 

+ 12MoO4
-3 

+ 3 NH4
+
 + 24 H

+
  (NH4)3PMo12O40 + 12H2O 

 

5.2.3. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Değirmen 
  Balon joje 
  Süzgeç kâğıdı 
  Beher 
  Gooch krozesi 
  Desikatör 
  Etüv 
 

5.2.4. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

 Amonyum molibdat çözeltisinin hazırlanması; Bir beherde 100g %85’lik 
molibdik asit, 240 ml su ile iyice karıştırılır. Bu karşıma 140 ml NH4OH 
(d=0.90 g/cm

3
) ile 60 ml HNO3(d=1.42 g/cm

3
) eklenir. Başka bir beherde 400 

ml HNO3(d=1.42 g/cm3) ve 960 ml saf su karıştırılır. Bundan sonra birinci 
beherdeki karışım ikinci behere aktarılırken devamlı karıştırılır. Karışıma 10 ml 
saf suda çözünmüş 0,01g amonyum fosfat eklenir ve 24 saat dinlendirildikten 
sonra amonyum molibdat çözeltisi olarak kullanılır. 

 

5.2.5. Yapılışı 
 

 Analiz örneği öğütüldükten sonra yaklaşık 2,5 gram tartılır ve 250 ml’lik bir 
balon joje üzerine yerleştirilmiş huni içindeki süzgeç kâğıdına konur. 

 Analiz örneği üzerine, kaynama noktasına kadar ısıtılmış saf sudan 200 ml 
kadar yavaş yavaş eklenip çözülerek balonjojeye süzülmesi sağlanır. 
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 Süzme işlemi tamamlandıktan sonra çözelti hacmi 250 ml’ye tamamlanır ve 
bundan 50 ml alınarak 250 ml’lik bir behere aktarılır. 

 Çözeltiye, çökelek elde edinceye kadar derişik amonyak çözeltisi eklenir. Daha 
sonra çökelek çözülünceye kadar 1/1 oranında seyreltilmiş HNO3’ten damla 
damla eklenir. 

 Çözelti 45 
o
C’yi aşmayacak şekilde hafifçe ısıtılır ve beklenen her 0.1 g P 2O5 

için 60 ml olacak şekilde amonyum molibdat çözeltisi eklenir. 
 Çözelti iyice karıştırıldıktan sonra, amonyum fosfomolibdat’ın çökmesi için 

soğutulur ve bir saat dinlendirilir. Çökelmenin tamamlandığını anlamak için 
birkaç damla amonyum molibdat çözeltisi eklenir. Bulanıklık olursa daha fazla 
eklemek gerekir. 

 Karışım sabit tartıma getirilmiş Gooch krozesinden süzülür. Çökelek %1’lik 
HNO3 ve daha sonra %1’lik KNO3 veya NH4NO3 veya (NH4)2SO4 ile yıkanır. 

 Örnek 110 
o
C’de iki saat kadar etüvde kurutulduktan sonra desikatörde 

soğutulur ve tartılır.  
 Toplam ağırlıktan kroze boş ağırlığı çıkarılarak  (NH4)3PO4.12MoO3 ağırlığı 

bulunur. 
 

5.2.6. Hesaplama  
 

Aşağıdaki formül ile hesaplamalar yapılır; 
 

                                P2O5                                 Bulunan ağırlık(g)                       250 
%P2O5= —————————— × —————————— × 100 × ——    

                  (NH4)3PO4.12MoO3               Örnek(g)                                50       
 
    
Örnek soru:  Fosfor miktarının tayini için amonyum molibdat ile yapılan analizde 2,5 

gram numune 250 ml suda çözündürülüp 50 ml’si alınarak yapılan işlemler sonucu 1,86 
gram amonyum fosfomolibdat elde edildiğine göre toplam fosfor miktarını %P2O5 olarak 
hesaplayınız. 
 

P2O5 molekül ağırlığı                            =  149 gram 
(NH4)3PO4.12MoO3 molekül ağırlığı=  577 gram         
 Bulunan ağırlık(g)                                 =  1,86 gram 
 Örnek(g)                                                =  2,5 gram 
Seyreltme faktörü                                   =  250/50                

 

                           177    1,86               250 
%P2O5= —— ×—— × 100 × ——   = %96,06 

              577      2,5                 50       
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Gübrede fosfor tayini yapınız. 
Kullanılan araç ve gereçler: Analiz örneği, Değirmen, balon joje, süzgeç kâğıdı, 

beher, derişik amonyak, HNO3, diposfor penta oksit, amonyum molibdat, gooch krozesi, 
KNO3,HN4NO3, desikatörde, etüvde, amonyum sülfat 
UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz örneğinde alınız. 
 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 
 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Değirmende öğütünüz.

 

 Numunenizi uygun küçüklüğe kadar 
öğütünüz. 

 Yaklaşık 2,5 g tartınız. 

 

 Tartım sırasında tartım kurallarına 
uyunuz. 

 250 ml balon jojeye üzerine konmuş süzgeç 
kâğıdına koyunuz. 

 

 Aktarma esnasında numunenin 
dışarıya dökülmemesi için dikkatli 
olunuz. 

 Üzerine kaynatılmış saf sudan 200 ml kadar 
yavaş yavaş ekleyip çözünmesini sağlayınız. 

 Örneğin süzgeç kâğıdının 
kenarlarından içeriye kaçmasını 
önlemek için dikkatli çalışınız ve 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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her defasında süzgeç kâğıdını 
aşmayacak şekilde çalışınız. 

 Süzme işleminden sonra hacmi 250 ml 
tamamlayınız. 

 

 Okuma işlemini dikkatli ve 
kurallarına uygun yapınız, 
eklediğiniz su miktarının ölçüm 
çizgisini geçmemesine dikkat 
ediniz. 

 Oluşan çözeltiden 50 ml alınız. 

 

 Aldığınız miktarı dikkatli 
okuyunuz. 

 250 ml behere aktarınız. 

 

 Aktarma sırasında sıvının dışarıya 
akmamasına dikkat ediniz. 

 Çözeltiye çökelek elde edinceye kadar 
derişik amonyak çözeltisi ekleyiniz. 

 Aşırı eklemekten kaçınınız. 
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  Oluşan çökelek çözününceye kadar 1/1 
oranında seyreltilmiş HNO3’  den damla 
damla ekleyiniz. 

 

 HNO3 ile çalışır iken dikkatli 
olunuz. 

 Çözeltiyi 45 
o
C aşmayacak şekilde hafifçe 

ısıtınız. 

 

 Isıtma işleminde belirtilen sıcaklığı 
aşmayınız.  

 Beklenen 0,1 gr diposfor penta oksit için 60 
ml amonyum molibdat çözeltisi ekleyiniz 

 

 Ekleme sırasında dikkatli olunuz 
dışarıya taşırmayınız. 

 Çözeltiyi iyice karıştırınız. 
 Karıştırma sırasında çözeltinin 

dışarıya akmamasına dikkat ediniz 
yada çalkalama makinesi kullanınız. 
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 Amonyum fosfomolibdatın çökmesi için 
soğutulur ve dinlendiriniz. 

 

 Yaklaşık 15 dakikalık dinlendirme 
yeterli olacaktır. 

 Çökmenin tamamlanmasını anlamak için 
birkaç damla amonyum molibdat çözeltisi 
ekleyiniz. 

 

 Aşırı çözelti eklemekten kaçınınız. 

 Karışım sabit tartıma getirilmiş gooch 
krozesinden süzünüz. 

 

 Gooch krozesini erlene 
yerleştirirken varsa gooch krozesi 
adaptörü yada uygun şiliftli kap ve 
gooch krozesi kullanınız. 
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 Çökelek % 1’lik HNO3  ve daha sonra % 
1’lik KNO3 ve HN4NO3 ve amonyum sülfat 
ile yıkayınız. 

 

 Yıkama işleminde yıkama sıvısının 
krozenin her tarafına gelmesine 
dikkat ediniz. 

 Örnek 110 
o
C’de 2 saat etüvde kurutunuz. 

 

 Elektrikli ve yüksek sıcaklık üreten 
etüv vb. cihazlarla çalışırken 
dikkatli olunuz. 

 Desikatörde soğutunuz. 

 

 Desikatörün kapağını uzun süreler 
açık bırakmayınız. 

 Tartarak hesaplama yapınız. 

 

 Tartım işlemini hassas bir şekilde 
ve tartım kurallarına uygun yapınız. 

 Raporunuzu yazarak teslim ediniz.  İşlem basamakları ve aldığınız 
notlardan faydalanarak raporunuzu 
hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 
ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

2. Analiz örneğinde aldınız mı?   

3. Değirmende öğüttünüz mü?   

4. Yaklaşık 2,5 g tarttınız mı?   

5. 250 ml balon jojeye üzerine konmuş süzgeç kâğıdına koydunuz 
mu? 

  

6. Üzerine kaynatılmış saf sudan 200 ml kadar yavaş yavaş 
ekleyip çözünmesini sağladınız mı? 

  

7. Süzme işleminden sonra hacmi 250 ml tamamladınız mı?   

8. Oluşa çözeltiden 50 ml aldınız mı?   

9. 250 ml behere aktardınız mı?   

10. Çözeltiye çökelek elde edinceye kadar derişik amonyak 
çözeltisi eklediniz mi? 

  

11. . Oluşan çökelek çözününceye kadar 1/1 oranında seyreltilmiş 
HNO3 den damla damla eklediniz mi? 

  

12. Çözeltiyi 45 
o
C aşmayacak şekilde hafifce ısıtmak   

13. Beklenen 0,1 g diposfor penta oksit için 60 ml amonyum 
molibdat çözeltisi eklediniz mi? 

  

14. Çözeltiyi iyice karıştırdınız mı?   

15. Amonyum fosfomolibdatın çökmesi için soğutulur ve 
dinlendirdiniz mi? 

  

16. Çökmenin tamamlanmasını anlamak için birkaç damla 
amonyum molibdat çözeltisi eklediniz mi? 

  

17. Karışım sabit tartıma getirilmiş gooch krozesinden 
süzdünüz mü? 
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18. Çökelek % 1’lik HNO3 ve daha sonra % 1’lik KNO3 ve 
HN4NO3 ve Amonyum sülfat ile yıkadınız mı? 

  

19. Örnek 110 
o
C’de 2 saat etüvde kuruttunuz mu?   

20. Desikatörde soğuttunuz mu?   

21. Tartarak hesaplama yaptınız mı?   

22. Raporunuzu yazarak teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 

1. Azotlu gübrelerden sonra en çok kullanılan gübre… ………… gübrelerdir. 
 

2. Fosfatlı gübreler ……………… veya ……………….… olarak bulunur. 
 

3. Doğal fosfatlara sülfat asidi etkisiyle  ………………...’lar oluşur. 
 

4. Hem azot hem de fosfat sağlanması için …………………… gübresi kullanılır. 
 

5. Fosfat analizinde fosfat ………………….… hâlinde çöktürülerek analiz edilir. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 
 
6. (    )   Fosfor eksikliğinde bitkide çiçeklenme azalır. 
 

7. (    )   Fosfor eksikliğinde yapraklarda bir değişim olmaz. 
 

8. (   )   amonyum fosfat gübrelerinde amonyum sadece mono amonyum hâlinde bulunur. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

9. Fosfor miktarının tayini için amonyum molibdat kullanılarak yapılan analizde 2 gram 
gübre örneği 200 ml suda çözülüp 50 ml’si alınıyor. Yapılan gravimetrik analiz 
sonunda 1,77 gram amonyum fosfomolibdat elde edildiğine göre % P2O5 miktarını 
hesaplayınız. 
A) %9,141 
B) %91,41 
C) %0,9141 
D) %9 

 

10. Fosforlu gübrede gravimetrik olarak fosfor analizi yapılmak isteniyor. Fosforu 
çöktürmek için hangi kimyasal kullanılabilir.  

A) (NH4)6Mo7O24 
B) NH4OH 
C) HNO3 

D) H3PO4 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  
 

1. Yaprak uçlarının kavrulup sararması, meyve çekirdeklerinin kuruyup büzülmesi 
…………..… eksikliğinin belirtisidir. 

 
2. Bir bitkide çiçekler olgunlaşmadan taç yapraklar dökülüyorsa ………….… içeren 

gübre kullanılması gereklidir. 

 
3. Serbest asitlik tayininde kullanılan HCl ve NaOH miktarları eşit ise serbest asitlik 

…………. bileşiğinden kaynaklanır. 
 
4. Kjeldahl yöntemi ile azot tayininde eğer ortamda nitrat var ise ………… kullanılarak 

nitrat amonyuma indirgenir. 
 

5. Meyvede şeker miktarı istenen düzeyde değil ise ……..… eksikliğinin göstergesidir. 
 

6. Doğal fosfatlar …………..… çözünmezler. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş  bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

7. (    )   Potasyum miktarı % K2O cinsinden hesaplanır. 
 

8. (    )   suda çözünebilir toplam fosfor % P2O5 cinsinden hesaplanır. 
 

9. (   )  Nitrat halinde azot içeren gübrede toplam azot tayininde Arnd alaşımı 
kullanılarak nitrat amonyuma indirgenir. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

10. Dekarında 1400 gram azot içermesi istenilen  toprağa atılacak gübre miktarının 
tespit etmek için yapılan analizde 1 gram gübre örneği kullanılmış, yapılan geri 

titrasyonda 50 ml 1 N HCl harcanmıştır. Buna göre atılacak azotlu gübreden 
dekarına kaç gram kullanmak gerekir? 
A) 200 g 
B) 2000 g 
C) 20.000 g 
D) 1400 g 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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11. Satın alınan 2 kg  azotlu gübrede yapılan nem tayininde %5 nem tespit edilmiş 

ve uygun kurutma ortamlarında yapılan kurutma işlemi ile nem giderilmiştir. 
Ardından yapılan azot miktarı tayininde geri titrasyonda 1 N 63 ml HCl 
çözeltisi harcanmıştır. Kurutulmuş gübrenin tamamı toprağa atıldığında kaç 

gram azot toprağa karışır? 
A) 16,75 g 
B) 675,8 g 
C) 1675,8 
D) 167,5 g 

 

12. Potasyum içeren gübre örneğinden 5 gr alınarak 50 ml suda çözülmüştür. 

Yapılan alev fotometrisi analizinde kalibrasyon grafiği çizilmiş ve potasyum 
miktarı 18 ppm bulunmuştur. Örnekteki potasyum miktarını hesaplayınız. 
A) 1,8 ppm 
B) 0, 18 ppm 
C) 18 ppm 
D) 180 ppm 

 
 

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 Gübre 

2 Azot, Fosfor ve Potasyum 

3 Kireçli 

4 Fosfor 

5 Demir 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 C 

10 B 

11 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Sıcaklık - Asitlik Derecesinden 

2 Asitli 

3 Asitli 

4 H3PO4, H2PO4- ve HPO4-2 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 B 

9 D 

10 B 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Amonyak 

2 Nitrat 

3 Üre  

4 Kjeldahl 

5 H2SO4 

6 Yanlış  

7 Doğru 

8 Doğru 

9 A 

10 A 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Potasyum 

2 Potasyum 

3 Asit 

4 Şekil Bozukluğu 

5 Genç Kısımlara 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış  

9 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHATRI 
 

1 Fosforlu 

2 Süper Fosfa Veya Amonyum Fosfat 

3 Süper Fosfat 

4 Amonyum Sülfat 

5 Amonyum Fosfomolibdat 

6 Doğru 

7 Yanlış  

8 Yanlış  

9 B 

10 A 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI  

 

1 Potasyum 

2 Kalsiyum 

3 H2PO4
-
 

4 Devarda Alaşımı 

5 Potasyum 

6 Suda 

7 D 

8 D 

9 D 

10 B 

11 C 

12 D 

  



 

 56 

KAYNAKÇA 
 Skoog douglas, Analitik Kimya Temel İlkeler, Bilim yayınları, Ankara, 2011. 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği  

 DEMİR Mustafa, Analitik Ve Sınaî Kimya Laboratuvarı, Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011. 

 Peker, Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, Kayseri, 2007. 

KAYNAKÇA 


