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Tarımsal üretim sistemlerinde yoğun kimyasal kullanımının çevre, toprak 
kalitesi ve  insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle, son 
zamanlarda sürdürülebilir tarım için kimyasallara alternatif olarak organik gübrelerin 
kullanımı güncelleşmiştir. Bu çalışmanın amacı Çukurova bölgesinde mikoriza, 
kompost ve farklı inorganik materyallerin  buğday, mısır ve üçgül bitkisinin besin 
elementleri alımı ve büyümesine etkilerini araştırmaktır. Deneme Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü seralarında yürütülmüştür. Mikoriza, 
kompost, öğütülmüş bazalt, sfalerit, kükürt ve onların kombinasyonları gübre olarak 
kullanılmış ve kimyasal gübre ile karşılaştırılmıştır. Deneme Karaburun ve Avadan 
gibi verimlilikleri düşük Çukurova toprakları üzerinde tesadüf blokları desenine göre 
üç yinelemeli olarak kurulmuştur. 
 Deneme sonuçlarına göre mikoriza, kompost, öğütülmüş bazalt, sfalerit, 
kükürt ve kombinasyonları ve kimyasal gübre uygulamaları kontrole göre buğday, 
mısır ve üçgül bitkisinin kuru madde üretimini ve besin elementleri alımını önemli 
derecede artırmıştır. Aynı şekilde belirli bir artış bitkilerin fosfor içeriğinde de 
belirlenmiştir. Bu uygulamalardan özellikle mikoriza uygulaması diğer 
uygulamalardan önemli derecede farklılık göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Organik ve inorganik materyal, mikoriza, buğday, mısır, üçgül. 
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 It is well known that the intensive use of chemicals in agricultural production 
systems causes important environmental problems in both soil quality and human 
health.  Therefore, recently use of organic fertilizer is so popular and compared to 
chemical fertilizers for sustainable agriculture. The aim of this study was to 
investigate  mycorrhizae, compost and different inorganic materials on growth and 
nutrient uptake of wheat, maize and clover plants. The experiment was carried out in 
greenhouse at University of Çukurova, Faculty of Agriculture, Department of Soil 
Science. Mycorrhizae, compost, ground basalt, sphalerit, sulphur and their 
combinations were used as fertilizer and compared with chemical fertilizers. The 
experiment was set up on two less fertile Çukurova soils such as Avadan and 
Karaburun. The experiment was arranged in a randomized complete block design in 
three replications. 
 According to the results, mycorrhizae, compost, ground basalt, sphalerit, 
sulphur and their combinations and chemical fertilizer applications increased plant 
dry matter production and nutrient uptake of wheat, maize and clover plants when 
compared with  control. Also treatments increased the plant phosphorus uptake. 
Especially mycorrhizae application showed important difference from other 
applications. 
 
Keywords: Organic and inorganic materials, mycorrhizae, wheat, maize, clover. 
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1. GİRİŞ 
 
 Tarımsal üretimde temel amaç bilinen birim zamanda daha çok ürün elde 

etmek değil, optimum ve kaliteli bir üretim yapmaktır. Bu amacın gerçekleşmesi 

bitkilerin doğal gelişme ortamı olan toprağın verim gücünün korunması ve artırılması 

ile yakından ilgilidir. Dinamik ve değişken bir sistem olan toprak, bitkilere su ve 

besin elementlerini sağlama gücü oranında verimlidir. Bu gücün, bitkilerin 

gelişmelerini doğrudan veya dolaylı şekilde etkileyen toprakların fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik özellikleri tarafından sınırlandırılmaması gerekir. Bitkisel üretim 

sırasında tarım topraklarının bitki besin elementlerince yoksullaşması önemli bir 

olgudur. Bitki besin elementlerinin yitmesi ve tarım topraklarının yoksullaşması 

çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Bunlar; 1) Bitkiler tarafından besin elementlerinin 

topraktan sömürülmesi, 2) Besin elementlerinin yıkanarak topraktan uzaklaşması, 3) 

Erozyon ile besin elementlerinin yitmesi, 4) Gaz şeklinde yitme, 5) Biyotiplerin 

dokularında depolanmasıdır. 

 Toprakta besin elementlerinin azalmasının en önemli nedenlerinin başında 

besin elementlerinin erozyon yoluyla topraklardan uzaklaşması gelmektedir. Toprak 

erozyonunu, genel anlamda toprakların su, rüzgar, buzul, dalga, yerçekimi ve çığ gibi 

çeşitli iklimsel ve jeomorfolojik güçlerle aşınıp uzaklara taşınması ve yığılması 

şeklinde tanımlamak mümkündür.  

 Toprak degradasyonu (bozunumu), tarımsal sürdürülebilirliği ve toprak 

verimliliğinin şu anda ya da gelecekteki üretim kapasitesini düşüren ve aynı zamanda 

da günümüzde bütün dünyada önemli bir çevresel sorun haline gelmiştir (Lal, 1998). 

Toprak degradasyon sürecinin, çevresel sorunlar yaratması ile birlikte şu anda hem 

ürün hem de ekonomik kayıplara neden olmasının yanı sıra gelecekteki uzun dönemli 

ürün verimini de tehlikeye sürükleyen acil sorunların başında geldiği kabul 

edilmektedir (Higgins, 1998). Toprak biyolojik bozunumu, toprak verimliliği ve 

besin deposunun zedelenmesi nedeniyle ürün kalitesi ve verim düşüşüne neden olan 

en büyük etkendir (Ortaş, 2002). Toprak degradasyonu, başta erozyon olmak üzere, 

toprak verimliliğindeki azalma, tuzluluk, strüktür bozunumu, havalanma ve nem 

içeriğindeki değişim, makro ve mikro gözenekler arasındaki oranın bozulması, 

topraktaki fauna veya floradaki değişim gibi bir yada birkaç nedenden dolayı olabilir 
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(Barrow, 1991). Toprak bozunmasının (degradasyonunun) nedenleri arasında sayılan 

toprak erozyonu, global çevre ve insan refahı üzerinde etkili olan ve insan sağlığını 

tehdit eden en önemli sorunlardan biri olmuştur. Bu durum hem günümüz hem de 

gelecek için önemli bir sorundur (Lal ve Stewart, 1990).  

Degrade olmuş topraklarda bitkisel verim azalır ve üretim maliyetleri artar, 

bu da orada yaşayan insanların hayatını olumsuz etkiler, yani gıda için daha yüksek 

bedel ödemek zorunda kalırlar. Bu da insanların topraklarını terk edip şehirlere göç 

etmelerine ve orada yeni sorunlar yaratmalarına yol açar (Cogo and Levien, 2002). 

Toprağın degradasyona karşı gösterdiği direncin düzeyini etkileyen faktörler 

iç ve dış olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. İç faktörler sabit (değişmez) toprak 

özellikleriyle (toprak derinliği, rölyef, drenaj durumu, strüktür, tekstür, organik 

madde, humus kalitesi, fauna ve flora aktivitesi, besin elementleri düzeyi) ve iklimle, 

özellikle de yağışla ilgilidir. Dış faktörler ise büyük ölçüde arazi kullanımı ve 

yönetimi sonucunda ortaya çıkarlar. İyi yönetimin amacı sistemde ani 

dalgalanmalara karşı tampon oluşturmak, atmosferik olayların (sıcaklık, rüzgar, 

yağış, yüzey akışı) degradatif etkilerini en aza indirmek, restoratif mekanizmaları 

hızlandırmak ve toprak degradasyonuna karşı uygun korumayı sağlamaktır. 

Yönetimle ilgili bir çok yöntem bu durumu etkiler: Tarımsal uygulamalar (sulama, 

toprak işleme, drenaj, teraslama, sırt oluşturma, mulchlama) mineral ayrışmasını, 

toprak oluşumunu, yeniden sentezlenmeyi ve bu suretle degradatif süreçlerin yönünü 

belirler. Her iki faktör kategorilerinin (iç ve dış) arasındaki interaksiyonun net 

bilançosu toprakta yararlı süreçlerin mekanizmasını, hızını (oranını), süresini ve 

yönünü belirler. Uygun olmayan arazi kullanım ve/veya zayıf yönetim durumunda 

yararlı süreçlerin restorasyon kapasitesi ortaya çıkamaz ve güç bilançosu iç faktörler 

tarafından toprağın degradasyona karşı direncini azaltacak yönde olumsuz etkide 

bulunur. Bunun sonucunda bazı degradasyon mekanizmaları başat olmaya başlar, 

örneğin üst toprak katmanının erozyonla uzaklaştırılması, toprak strüktürünün 

bozulması, bitkilerin alımı, hasat ve anız yakma sonucu besin elementlerinin toprakta 

azalması gibi (Tenywa ve ark, 2002). 

 



1. GİRİŞ                                                                                       Ahmet DEMİRBAŞ 

 3

 Toprak erozyonu gelişmekte olan ülkelerde en önemli çevresel ve ekonomik 

sorunlar arasında yerini almıştır. Çoğunluğu tropikal bölgede olan bu ülkelerin bir 

çoğunda birkaç saatlik süre içerisinde meydana gelen sağanak şeklinde şiddetli 

yağışlar birim alandan tonlarca yüzey toprağını sürükleyerek uzaklara 

taşıyabilmektedir. Daha kurak olan diğer bazı bölgelerde ise meydana gelen şiddetli 

rüzgarlar da aynı derecede toprak erozyonu ve buna bağlı olarak zararlar meydana 

getirebilmektedir.  

 Erozyon olayı ile büyük miktarda çok değerli topraklar kaybolmaktadır. Daha 

da kötüsü erozyonla birlikte akarsularla sürüklenen bu toprakların geri getirilmesi 

hemen hemen imkansız ve çok pahalı olacak şekilde derelerde, ırmaklarda, 

havzalarda, limanlarda, deniz kenarlarında ve diğer su yollarında istenmeyen 

sonuçları doğuracak şekilde birikmektedir. Toprak erozyonu böylece iki yönlü bir 

felakettir.  Erozyon olayı ile bir taraftan topraklar aşınıp giderken diğer taraftan yüz 

milyarlarca hatta trilyonlarca liraya mal olan baraj, gölet, limanlar ve enerji amaçlı 

önemli yapıların ekonomik ömürleri azalmaktadır. 

Günay (1993), dünyada her yıl 6 milyon  hektar verimli tarım arazisinin 

çölleşme sorunları ile karşı karşıya bulunduğunu belirtmektedir. 

 Ülkemizin coğrafi konumu ve jeolojik özellikleri nedeniyle topraklar büyük 

ölçüde erozyona maruz kalmaktadır. Bitkisel üretim ortamı olarak tarımda önemli bir 

yere sahip olan toprakların erozyon ile yok olması günümüz Türkiye’sinde de önemli 

sorunların başında yer almaktadır. Nitekim en son verilere göre tüm ülke yüzeyinin 

%86,6’sında çeşitli şiddet derecelerinde su ve rüzgar erozyonu hüküm sürmektedir 

(Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1987). 

 Dünyada değişik kıtalarda meydana gelen aşınma ve taşınma miktarları 

dikkate alındığında, Türkiye’nin gerçekten de dünyanın en çok aşınan ve en çok 

toprak malzemesi taşınan ülkeler arasına girmekte olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

her yıl hemen hemen Avrupa ve Avustralya kıtaları toplamına veya sadece Afrika 

kıtası toplamına eşit miktarda toprak erozyon yoluyla denizlere taşınmaktadır. 

Türkiye’de birim alandan yıllık olarak taşınan bu toprak miktarı Avustralya, Afrika, 

Kuzey ve Güney Amerika’nın toplamına eşdeğerdir (Atalay, 1986). 
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 Erozyon yoluyla toprakların kaybı, bitkisel üretimde de önemli sorunlar 

yaratmaktadır. Weesies ve ark (1994), toprak erozyonunun verim üzerine olan 

etkisini araştırmak üzere yapmış oldukları çalışmada; hafif, orta ve şiddetli derecede 

erozyona uğramış 3 farklı toprak çeşidinde soya ve mısır yetiştiriciliği yaparak elde 

ettikleri 10 yıllık sonuçlara göre, şiddetli derecede erozyona uğramış alanlardaki  

mısır ve soya veriminin hafif derecede erozyona uğramış alandakilere göre sırasıyla 

%9-18 ve %17-27 daha az olduğunu belirtmişlerdir. 

Aynı şekilde Gachane ve ark (1997)’nin yapmış oldukları çalışmada, Kenya 

topraklarında verim düşüklüğünün başlıca nedenleri arasında, erozyon yoluyla 

meydana gelen bitki besin maddeleri kaybının olduğu belirtilmektedir. Söz konusu 

bu çalışmada, yüzey akışı ile parsellerden uzaklaşan sedimentlerin P içerikleri 

orijinal topraktan % 247 ile % 939 daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada 

parsellerden meydana gelen yüzey akışlarıyla uzaklaşan sedimentlerde ölçülen P 

konsantrasyonu ana kaynaktan 4-10, Na konsantrasyonları ise   2-3 kez daha fazla 

olmuştur. Aynı çalışmada topraktaki pH değişimleri, organik karbon yüzdesi ve 

toplam N yüzdesi, erozyon yoluyla kaybolan toprak miktarı ile anlamlı korelasyonlar 

oluşturmuştur. 

Toprak erozyonu ile verimli üst toprak katmanının yok olması ve zamanla 

verimsiz toprak ana materyalinin yüzeye çıkması ile birlikte tarımsal üretimde de 

ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Günümüzde birçok batı ülkesi bilinen klasik tarım teknikleri yerine doğayı da 

koruyacak mekanizmaları olan alternatif tarım teknikleri uygulamaktadır (Ortaş, 

1998). Bugün Batı Avrupa ülkelerinde % 10’ları aşan organik tarım işletmelerinin 

varlığı bilinmektedir. Bu işletmelerde mümkün olduğunca organik kaynaklar 

kullanılarak daha sağlıklı ve kaliteli ürünler üretilerek tüketicilere sunulmaktadır. 

Degrade olmuş toprakların restorasyonu için uygun uygulamaların yapılması 

gerekir. Bu amaçla kimyasal gübrelerden daha ucuz ve daha etkin kaynakların 

kullanılması yararlı olacaktır. Diğer bir kaynak da kayaçlarda bulunan ve yapısında 

bitki besin elementleri içeren minerallerdir. Bu konuda ülkemizde yaygın olarak 

bulunan volkanik tüfler daha avantajlı görünmektedir, çünkü hem besin elementleri 

içerikleri daha yüksek, hem de toprakta kimyasal ayrışmaları (oksidasyon, 



1. GİRİŞ                                                                                       Ahmet DEMİRBAŞ 

 5

kompleksleşme) daha hızlıdır. Ayrıca bitki kök salgıları ve toprak 

mikroorganizmaları da ayrışmaya katkıda bulunurlar. 

Yapılan araştırmalar, mineral gübrelerin verimi açık bir şekilde arttırdığını; 

ancak ürünün kalitesinde düşmeye, zayıf toprakta kültür bitkilerinin hastalık ve 

zararlılara karşı direncinde azalmaya, bunun da gittikçe artan miktarda tarımsal 

kimyasallar kullanılmasına neden olduğunu ve yıldan yıla daha fazla gübre ve daha 

fazla ilaç kullanımıyla bitkisel üretimde bilinçsiz bir döneme girildiğini göstermiştir 

(Çolak, 1994). Günümüzde gübre kaynaklarının sınırlı ve pahalı olması nedeniyle 

bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınmasında etkin olan doğal gübre 

kaynaklarının kullanımı ve değerlendirilmesi hem bitkisel üretim için hem de temiz 

bir çevre için  önemli bir tarım stratejisi olacaktır (Ortaş, 2003). 

Dünya üzerinde birçok çiftçi ekonomik zorluklardan veya çevresel 

nedenlerden dolayı toprak verimliliğini muhafaza etmek veya arttırmak amacıyla 

kimyasal gübreleri kullanmamakta veya kullanmak istememektedir. Bu çiftçilerin 

alternatif bitki besin elementleri kaynakları bulmaları gerekir. Ancak bu kaynakların 

daha ucuz ve etkin olmaları gerekir. Bunun için toprağın organik madde içeriğinin 

arttırılması, besin maddelerinin etkinliğinin arttırılması (bunun için besin maddeleri 

döngüsünün kapalı hale getirilmesi) ve agroekosistemlerin besin maddeleri 

kayıplarının azaltılması gerekir (Altieri, 2002). 

Toprağın, üretkenliğini restore etme yeteneği ve çevresel tamponlama 

kapasitesi önemlidir, çünkü antropojenik faaliyetler sonucu toprak ve çevrede 

degradasyon riski artmaktadır. Bu nedenle toprağın degradasyona karşı direncini 

belirleyen ve yönlendiren faktör ve süreçlerin anlaşılması ve bunlardaki değişmelerin 

ölçülmesi ve modelleme tekniklerinin anlaşılması önem taşımaktadır. Bu konu şu 

anda her zamankinden daha önemli hale gelmiştir, en azından 21. yüzyılın en önemli 

5 konusu arasında yer almaktadır. Bunlar;   1) Toprak degradasyonu, 2) Sera etkisi, 

3) Su yetersizliği, 4) Katı atıkların arazide kullanılması ve 5) Tarımda 

sürdürülebilirliktir. Bütün bu konular toprağın degradasyona karşı direnci ve kalitesi 

tarafından etkilendiğinden, global sorun olan toprak degradasyonunun önemli bir 

sorun olarak ele alınması gerekmektedir. Toprak kalitesi, üretkenliği ve çevresel 

tamponlama kapasitesi, topraktaki degratif süreçlerle bunlara karşı koyan dirençlerin 
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arasındaki net bilançoya bağlıdır. Pratikte, toprak kalitesi, bir toprağın insanlar için 

bir dizi değer fonksiyonlarını gerçekleştirme kapasitesidir. Bu fonksiyonlar arasında 

en önemlileri şunlardır: 1) Biyokitle üretimi, 2) Su ile gelen kirleticilerin filtre 

edilmesi, 3) Sera gazları emisyonlarının tamponlanması, 4) C, N, P, S, H2O ve diğer 

elementlerin döngülerinin mutedil hale getirilmesi, 5) Kirleticilerin 

biyodegradasyonu v.b. Toprağın degradasyona karşı direnci bu fonksiyonların 

muhafaza edilmesini veya arttırılmasını sağlar, çünkü degradatif süreçleri kontrol 

altında tutar ve toprağın hayat destekleyici ve çevresel temizleme süreçlerini restore 

eder (Lal, 2002). 

Kütlesi olan her obje gibi toprak da değişime karşı tepki verir, yani 

toprakların özellikleri ve komponentleri ister sürekli, ister aniden ortaya çıkan 

olaylardan kaynaklanan dış baskılara rağmen değişime karşı direnç gösterirler. Buna 

bir örnek Nil Vadisinin aluviyal topraklarıdır, burada binlerce yıldır tarım 

yapılmasına rağmen tarımsal fonksiyonları değişmeden kalabilmiştir. Bu örnek de 

göstermektedir ki, pratikte, toprağın degradasyona karşı direnci, toprağın 

karakteristikleri ile onun bulunduğu çevrenin bir kombinasyonudur. Buna diğer bir 

örnek de Çin’in Lös Platosudur, burada topraklar çok derindir ve yüzyıllardan beri 

üst toprak katmanının erozyonla kaybolması üretkenliği pek azaltmamıştır. Toprağın 

degradasyona karşı direnci 3 faktöre dayanır: 1) Derin katmanlardan doğal toprak 

oluşumu, bu genelde oldukça yavaştır (yılda 1 mm’den az), humid, tropikal, volkanik 

topraklar ve fluviatil sedimentasyon bunun dışındadır (yılda 1 cm’den az), 2) Bitkiler 

için gerekli bütün besin elementlerini sağlayan kayaç minerallerinin ayrışması (P, K, 

mikroelementler, birkaç kg/ha/yıl) ve biyolojik N fiksasyonu (1-50 kg N/ha/yıl) ve 3) 

Toprak kitlesinin tamponlama kapasitesi (Penning de Vries ve Craswell, 2002). 

 Eğer topraklar, degradasyona karşı dirençlerini aşacak düzeyde değişime 

uğrarlarsa, arazi sahipleri topraklarını önceki duruma getirecek şekilde 

restorasyonuyla ilgilenebilirler. Restorasyon daha çok toprağın prodüktif  süreçleri 

destekleme kapasitesinin degradasyondan önceki durumuna dönmesi anlamına gelir; 

aynı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri göstermesi zorunlu değildir. 

Restorasyonun çoğu zaman teknik anlamda fizibl olmasına karşılık ekonomik ve 

sosyolojik koşullar sürece izin vermeyebilir, böylece arazi verimsizleşir. Bu durum 
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özellikle bitki örtüsünün az olduğu alanlar için söz konusudur, örneğin semi-arid 

çevre koşullarında olduğu gibi; burada kültür bitkileri kısa bir dönem için çok 

verimsiz arazilerde yetiştirilirler, böylece yüzey akışıyla toprak ve içindeki besin 

maddeleriyle uzaklaştırılır. Sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi, çiftlik düzeyinde 

uzun vadeli bitki yetiştiriciliği için bütün biyofiziksel, agronomik, ekonomik ve 

sosyolojik koşulların sağlandığı durumlarla ilgilidir. Toprağın degradasyona karşı 

direnci kısa dönemli sürdürülebilir olmayan arazi yönetiminin atlatılmasında 

yardımcı olabilir, ancak gerçekleşmekte olan bir degradasyon sürecini de 

gizleyebilir. 

 Topraklarda rastlanan en önemli degradasyon süreçlerinden biri de bitki besin 

elementlerinin azalmasıdır. Toprakta ayrışmayla açığa çıkan besin elementlerinden 

daha fazlası bitkilerce alınırsa azalma meydana gelir. Bu sürece karşı direnç, 

intensite ve kapasite faktörlerine bağlıdır. Nadas sisteminde bitkilerin kaldırdığı 

besin maddeleri, nadas yılında toprakta ayrışmayla açığa çıkar ve böylece sistem 

sürdürülebilir durumdadır, ancak nadasın olmadığı yerlerde ve zamanlarda toprağın 

organik madde ve besin elementleri içeriği azalır. Bazı toprakların organik madde ve 

besin elementleri rezervleri iyidir, bu nedenle üretkenliğin azalması riskine karşı 

daha dayanıklıdırlar. Örneğin Vertisoller, hiç gübrelenmeden 20 yıl boyunca yeterli 

ürün verebilirler (Penning de Vries ve Craswell, 2002).  

Çalışmanın amacı; Çukurova Bölgesinde erozyona uğramış olmaları ve 

anamateryalleri nedeniyle düşük üretkenlik kapasitelerine sahip olan topraklara ince 

öğütülmüş bazaltik tüf, sfalerit, elementer kükürt, mikoriza ve kompost uygulayarak 

toprakların sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

verimliliklerinin artırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak saksı denemelerinde 

buğday, üçgül ve mısır için toprak özelliklerine bağlı olarak uygulanmış olan 

bazaltik tüf, sfalerit ve elementer kükürdün etkinlik düzeylerinin belirlenmesine 

çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucu kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve bunun 

yerine doğal materyallerin kullanılmasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunulması 

düşünülmektedir.  

 

 



2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                      Ahmet DEMİRBAŞ 

 8

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Bitki örtüsü, zamanla toprağa kazandırdığı organik maddelerin birikmesi 

suretiyle toprağın strüktürünü elverişli bir duruma getirerek toprakların su tutma 

kapasitesini yükseltmektedir. Organik madde agregat oluşumuna önemli katkıda 

bulunduğundan organik maddenin artışı, toprakların su ve rüzgar erozyonuna 

uğramalarını engellemektedir (Jones, 1991). Organik maddenin strüktür 

stabilitelerini (agregat dayanıklılığını) artırıcı özelliği başka araştırıcılar tarafından da 

vurgulanan bir gerçektir (Guerra, 1994; Avcıoğlu ve Erekul, 1996). 

Doğal koşullar altında toprak gelişimi iki yönde olur; progresif (ilerleyici) ve 

regresif (gerileyici). Toprak evolüsyonunun progresif yolu, horizonlaşmayı, gelişme 

yönünde yeni toprak oluşumunu ve/veya toprak derinleşmesini teşvik eden koşulları, 

süreçleri ve faktörleri içerir. Regresif yol ise horizonların tahrip olmasını, yeniden 

toprak oluşumunun gerilemesini ve/veya yüzey katmanının uzaklaştırılmasını teşvik 

eder. Bu iki yoldan her biri, belli bir yerdeki toprak için başat olabilir, bu da belli 

çevre koşullarında denge durumunda değişikliğe yol açabilir ve progresif ya da 

regresif süreçleri hızlandırabilir. Toprak oluşum koşullarının uygun olması 

durumunda bozulmuş toprakların restorasyonu uygun toprak yönetimiyle 

gerçekleştirilebilir. Bunun için regresif süreçlerin tersine çevrilmesi gerekir. Tarımsal 

olarak kullanılan topraklarda, degradasyona karşı direnci arttırmak için toprak 

yönetiminin temel ilkeleri şu şekilde belirtilebilir: 1) Organik madde içeriğinin 

arttırılması, 2) Strüktürün geliştirilmesi, 3) Toprak biyoçeşitliliğinin arttırılması, 4) 

Erozyon hızının azaltılması, 5) Besin maddeleri rezervinin ve döngülerinin 

arttırılması (Park, 2002). 

Erozyona uğramış eğimli alanların canlı bitkisel materyallerle onarımına 

ilişkin en eski kayıtların 1834 yılında DUILE’ nin “über die Verbauung der 

Wildbache in Gebirgslandern” adlı eserinde bulunduğu belirtilmektedir (Güney, 

1985). 

Sfaleritin kimyasal özellikleri şu şekildedir (Matthes, 1993) : ZnS ile FeS 

daima karışık olarak bulunurlar, koyu renkli ZnS durumunda yüksek sıcaklıktaki 

oluşum nedeniyle bu oran %26’ya çıkabilir. ZnS’ün rengi önemli ölçüde içerdiği 
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demirden kaynaklanır. Ayrıca ZnS alışılagelmiş şekilde Mn ve Cd (%0.5’e kadar) 

içerir, bunların dışında aralarında indium, gallium, thallium ve germanium gibi nadir 

rastlanan metalleri çok az oranda (%0.005 civarında) içerir. Teorik olarak %67.1 Zn, 

%32.9 S içerir ancak nadiren bu durum gerçekleşir, çünkü FeS ile (%20’ye kadar) 

izomorfik olarak karışır, bu durumda marmarit kristofit olarak adlandırılır. 

 Fiziksel özellikleri: 

Dilimlenme: çok iyi, gevrek 

Sertlik (Mohs): 3.5-4.0 

Yoğunluk (g/cm3): 3.9-4.1 

Renk, parıldama: Beyaz (ender), sarı (bal rengi), kahverengi, kırmızı (rubin), petrol 

rengi ya da siyah. Çok kuvvetli parıldama (elmas gibi), saydamdan sadece 

kenarlardan fark edilen saydamlığa kadar, asla tamamen opak değildir. 

Çizgi: Sarımsıdan koyu kahverengine kadar, asla siyah değil. 

Bulunduğu yerler: Galenit ile birlikte hidrotermal ganglarda (damarlarda), 

kireçtaşında nüfuz etmiş oluşuklar halinde ve sinsedimenterde bulunur. 

Önemi: En önemli çinko filizidir, ergitilmesi sırasında Cd ve diğer bazı metaller elde 

edilir. Sfalerit oksidasyon sonunda suda çok iyi çözünen ZnSO4’a dönüşür, 

çevresinde kireçtaşı varsa smitsonit veya ZnCO3 olarak çökelir, aksi halde yıkanır 

(Rösler, 1980). 

 Sfalerit püskürük kayaçların yapısında da bulunur. 

  

Sfaleritin strüktürü aşağıdaki gibidir: 

 

 Zn Zn 

 

                  S 

 

 Zn Zn 
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Sfalerit çok iyi kristalleşmiş formda bulunur, çoğunlukla tetraedrik, diğer 

yaygın bir formu da rombododedkaeder’dir. Bunların dışında özellikle spat ve ince 

taneli formda çok yaygındır. 

 

Çizelge 2.1. Bazı önemli sülfit filizi oluşturan minerallerde iz elementlerinin (ppm)    
                   dağılımı (Fleischer, 1955). 

Element 
Dağılım 
Aralığı 

Ağırlıklı 
Dağılım 

As 50 - 1000 50 - 500 
Sb 10 - 30000 10 - 100 
Bi 1 - 1000 1 - 50 
Cd 10 - 44000 200 - 5000 
Cu 1 - 50000 1 - 6000 
Mn 1 - 54000 10 - 5000 
Ni 1 - 300 5 - 50 
Ag 1 - 10000 5 - 500 
Tl 1 - 5000 1 - 100 
Sn 3 - 10000 10 - 500 
Co 3 - 3000 10 - 500 
In 1 - 10000 5 - 500 
Se 1 - 900 1 - 50 
Pb 1 - 3000 10 - 500 
 

 
 
 Yeryüzünde rastlanan çok çeşitli magmatik kayaçlar başlıca 3 grup ana 

magmadan türemişlerdir. Bunlar oluşturdukları kayaç türüne göre; Bazaltik magma, 

Andezitik magma ve Riyolitik magma olmak üzere ayrılırlar. Bu magmaların SiO2 

içerikleri sırasıyla % 50, 60, 70 dolayındadır (Ketin, 1977). 

 Kimyasal özelliklerine göre sınıflandırmada en yaygın olarak kullanılan 

kriter, volkanik kayaçların SiO2 içerikleridir; buna göre dört gruba ayrılırlar (Turner 

ve Verhogen, 1960). 

 

         SiO2 İçerikleri (%)  Tanımlaması 

 66’dan fazla SiO2 içerenler  Asit (Granit) 

 66-52           SiO2 içerenler  Orta (Andezit) 

 52-45           SiO2 içerenler  Bazik (Bazalt) 

 45’den az     SiO2 içerenler   Ultrabazik (Limburgit) 
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 Kapur (1979)’a göre bazaltlar, özellikle Türkiye’de fazla olivin içerirler. 

Olivinler bazaltta kolay ayrışan ve kolayca başka minerallere dönüşen minerallerdir. 

Olivinli bazaltlar andezitlere çok benzerler. Bazaltın rengi grimsi-siyah, andezitin ise 

pembemsi olmasına karşın, bazen andezitler de grimsi-siyah olabilmektedir.  

Bazaltlar ayrıştıkça içerdiği mineraller, kil ve demiroksitlere dönüşür. 

Ortamda kuvarsın olmaması, kahverengi veya kırmızı-kahverenkli, bazen de demirce 

zengin toprakları oluşturmaktadırlar.  

Munsuz (1982), fiziksel özellikleri yönünden bazaltik tüflere benzeyen 

andezitik tüflerde yaptıkları çalışmalarda, killi toprakların infiltrasyon ve su tutma 

kapasitelerini olumlu etkilediğini belirtmişlerdir.  

Bayraktar (1984), 0.5-30 mm boyutlarındaki bazaltik tüflerde yaptığı 

çalışmalarda gözenekli yapısı nedeniyle hacminin 1/3’ü kadar su tutabileceğini 

belirtmiştir. 

Singer ve Navrot (1976), Kuzey Golan tepelerinden aldıkları bazalt, bazalt 

cürufu, tüf ve lapilli’lerde yaptıkları çalışmalarda majör element kompozisyonunu 

Çizelge 2.2’deki gibi bulmuşlardır. 

 
Çizelge 2.2. Bazalt kayacında bulunan majör element içerikleri 

Element Bazalt Curuf Tüf-Lapilli 
İçerik (%) 

SiO2 51,65 50,08 45,52 
Al2O3 11,4 14,93 16,35 
Fe2O3 11,44 11,73 13,29 
TiO2 3,26 3,67 3,14 
CaO 8,57 9,86 8,08 
MgO 7,05 3,82 7,32 
Na2O 3,34 3,6 3,95 
K2O 1,21 1,1 0,98 
P2O5 1,35 1,53 1,36 

 

  

Bazaltik tüfler mağmanın hızlı soğuması sırasında bünyesindeki gazların 

ayrılması sonucu yüksek düzeyde (% 55-80) gözenek içeren, sertliği 5-6 mohs olan, 

koyu kahverengimsi siyah renkli  (2.5 Y 3/1), yoğunluğu yaklaşık 0.9 g/cm3 olan  

kaba kum boyutlu volkanik kayaçtır. Bazaltik tüfü oluşturan amfibol, piroksen, 
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feldispat ve apatit gibi bir çok minerali  ve bunların yapısında da P, K, Ca, Na, Fe, 

Mn,  Zn, Mo, Co Cu, ve Se gibi birçok makro ve mikro besin elementlerini yüksek 

düzeyde içermesi nedeniyle üzerinde oluşan toprakların doğal kimyasal verimlilikleri 

yüksektir (Çizelge 2.3), (Karaman ve ark, 1996; Manson, 1967; Carroll, 1970).  

 
Çizelge 2.3. Bazalt kayacında bulunan bazı elementlerin ortalama değerleri (Manson,    

        1967; Carroll, 1970)  

Makro elementler %   Micro 

elementler 

ppm 

SiO2 42   Ni 70 

TiO2 3.1   Co 50 

Al2O3 13   V 210 

Fe2O3 + FeO 12.4   Se 40 

K2O 2.1   Zn 200 

MgO 9.5   Cu 60 

Ca0 10   Sr 50 

Na2O 2.5   Ba 75 

P2O5 0.56   Li  65 

S 0.35   F 450 

 
 
  

Çağatay ve ark (1973), asit, nötr ve alkali topraklarda yaptıkları araştırmalar 

sonucu, asidik karakterli topraklarda kaya fosfatının kullanılabileceğini fakat kireçli 

topraklarda önerilemeyeceğini rapor etmişlerdir. Nötr topraklarda ham fosfatların 

etkisi süper fosfatınkinin %20’si kadar olmuştur. Ülgen ve Aksu (1969) ve Yurtsever 

ve ark (1967), Trabzon ve Rize Bölgesi asidik topraklarında yürüttükleri 

araştırmalarda da ince öğütülmüş kaya fosfatı uygulaması ile mısır veriminin arttığını 

rapor etmişlerdir.  

Yüksek toprak sıcaklığı koşullarında Thiobacillus bakterileri, elementer 

kükürt ve kaya fosfatı ile reaksiyona girdiğinde fazla miktarda kolay alınabilir fosfor 
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üretmektedir. Böylece, tarımsal alanların iyileştirilmesinde, kireçli alanlarda fosfor, 

demir ve çinkonun etkinliğinin arttırılmasında, pirit kullanımı önemli bir tarımsal 

strateji oluşturabilir. Güney Asyada yapılan araştırmalarda pirit uygulamasının, çeltik 

tarımında azot kayıplarının azaltılmasında, bitkisel verimin artışında ve erozyona 

karşı kullanıldığı bildirilmiştir (Addy ve ark, 1987; Jeffrey, 1987). 

Çözünürlüğü yüksek sülfatlı gübrelerin kullanılmaları sonucu kükürdün hızla 

yıkandığı yağışlı bölgelerde elementer kükürt uygulaması tarımsal açıdan önemlidir 

(Nesheim ve ark, 1997). Elementer kükürdün oksidasyonunda da ortamda sülfürik 

asit oluşur ki bu asidin bölgemiz toprakları gibi kireç içeriği ve buna bağlı olarak da 

pH’sı yüksek olan alanlarda bitkilere toprakta alınabilirlikleri yavaş olan fosfor ve 

diğer bazı elementlerin (Fe, Mn, Cu ve Zn) alımını arttırması beklenmektedir. Piritin 

çözünürlüğü yavaş olup topraktaki etkisinin yüzey alanına bağlı olarak uzun süreceği 

tahmin edilmektedir. 

Bitki gelişme ve metabolizmasında kükürdün işlevleri çok fazla ve önemlidir. 

Kükürt tüm canlı organizmalar için gerekli bir besin elementidir (Zhao ve ark, 1999). 

Proteinin temel içerikleri olan sistin, sistein ve metionin gibi kükürt içeren 

aminoasitlerinin sentezi için S gereksinilen bir elementtir. Bitkilerin bileşiminde 

bulunan toplam kükürdün yaklaşık %90 kadarı bu aminoasitlerin bileşiminde 

bulunur. 

Kükürt, bitkilerde koenzim A, biotin, Thiamin ya da vitamin B1 ve glutationu 

da kapsayan diğer metabolitlerin sentezi için de zorunludur. 

Aydın ve ark (1997), asidik özelliğe (pH 4,4) sahip Rize yöresi toprağı ile 

nötr pH’ya (7,1) sahip Erzurum yöresi toprağı kullanarak sera koşullarında çeltik 

bitkisi yetiştirmişler ve 0, 5, 10 ppm Zn ve 0, 50, 100, 150 ppm S uygulamışlardır. 

Denemede uygulanan kükürt dozlarının Erzurum yöresi toprağında bitkinin kuru 

madde verimini arttırdığı belirlenmiştir. 

Dev (1998), üç değişik bitki ortamında değişik oranda pirit ve kaya fosfatı 

uygulamasının triplesüperfosfat ve diğer kükürt kaynakları ile karşılaştırıldığında 

pirit ve kaya fosfatının birlikte kullanılmasının pratik anlamda önerilebileceğini 

belirtmiştir. 
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Mengel (1991), kükürt gübrelemesinde sülfatın yanısıra elementer kükürtün 

de kullanılabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle sülfat ve elementer kükürt karışımının 

iyi bir kükürt gübresi olacağını ifade etmiştir, çünkü bu yolla hızlı etkili ve yavaş 

etkili iki kükürt kaynağının toprakta bulunacağını belirtmiştir. Bu amaçla süperfosfat 

gübresine elementer kükürt katılırsa böyle bir karışımın elde edilebileceğini 

söylemiştir. 

Pirit uygulamasının, pirinç bitkisinin protein oranını önemli oranda artırdığı 

rapor edilmektedir (Addy ve ark, 1987). Bayat ve Kaya (1998), Balcalı toprak 

serisinde yürüttükleri çalışmada pirit uygulamasının buğday verimini % 25 oranında 

artırdığını belirlemişlerdir. Çukurova gibi toprakların kireç içeriği ve pH değeri 

yüksek alanlara pirit uygulaması bitkinin Zn, Fe, S ve P yönünden beslenmesini 

artırabilecektir (Ercan, 1999).     

Kapoor ve ark, (1991)’de Hindistan’da elementer kükürt, pirit ve demiri 

okside eden bakteri ile aşılamanın kaya fosfatının toprakta çözünmesine etkisini 

araştırmışlar ve bu amaçla yaptıkları denemede Thiobacillus ferrooxidans ve T. 

Thiooxidans bakteri aşılamasının piritin oksidasyonunu arttırdığı, bunun sonucunda 

da kaya fosfatının çözünürlüğünün fazlalaştığını ortaya koymuşlardır. Araştırma 

sonunda kaya fosfatı, pirit ve Thiobacillus karışımının fosfor kaynağı olarak 

kullanılabileceği saptanmıştır.  

           A. japonicus ve A. fotidus’un pH’sı 8 ve 9 olan 5 farklı tür Hindistan kaya 

fosfatını çözebildiği saptanmıştır. Çözünme kontrol parsellerine göre pirit 

uygulanmış parsellerde daha yüksek olmuştur. Ayrıca kaya fosfatının çözünmesi 

organik asidin salgılanması ile pirit oksidasyonunun sonunda olduğu ortaya çıkmıştır 

(Signal ve ark. 1994).  

 İyice öğütülmüş sfalerit-pirit karışımı T. ferrooxidans bakterisinin sfaleritten 

Zn’nün açığa çıkmasını kolaylaştırmıştır (Bazal ve ark., 1994). 

Buğdayın kükürde gereksinimi düşük olmasına karşın buğdayda S 

noksanlığı bir çok ülkede gözlenmiştir ve son yıllarda Batı Avrupa’da S eksikliği 

artan şekilde yaygınlaşmaktadır     ( Mc Grath ve ark, 1996 ; Schung, 1991 ). 
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Son yıllarda özellikle İngiltere, İskoçya, Galler, Almanya, Fransa ve 

Danimarka’da yapılan çalışmalarda S noksanlığının tahıllarda önemli verim 

kayıplarına yol açtığı belirlenmiştir (Zhao ve ark, 2002). 

Ülgen ve ark (1991), yaptıkları bir araştırmada Türkiye’de toprakların 

%10’nunda S eksikliğinin olduğunu belirlemiştir. Türkiye’de ekmeklik buğday 

kalitesinin düşük olduğu ve bu nedenle ithalat yapmak durumunda kaldığımız 

bildirilmiştir (Braun, 1999). Bu kalite düşüklüğünün olasılıkla S’ten 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Zhao ve ark (1995), İngiltere’de 1990 yıllarının başında 1980 yıllarında 

yapılan çalışmaya benzer şekilde bir buğday bitkisiyle yaptıkları çalışmada, tanedeki 

S konsantrasyonunun giderek azaldığını ortaya koymuşlardır. İngiltere’deki 

denemelerin yaklaşık ¼’ünde S uygulamasıyla verim artışının elde edildiği 

saptanmıştır.  

Schung (1991), Almanya’nın kuzeyinde yapılan bir araştırma da ise N’tan 

sonra bitki büyümesini sınırlayan ikinci elementin S olduğunu saptamıştır. 

Azot ve kükürt beslenmesi arasında kuvvetli bir ilişki olmasından dolayı, 

bitkinin S’e olan yanıtı büyük ölçüde kullanılan N’lu gübre miktarına bağlıdır. 

Yüksek düzeyde olan N’lu gübre uygulamasının S eksikliğini şiddetlendirdiği ve 

genelde yeterli N’la beraber uygulanan S’ün ise verimi daha çok arttırdığı 

bildirilmiştir. (McGrath ve ark, 1996; Rasmussen ve Kresge, 1986). 

Eppendorfer ve Bille (1992)’e göre S beslenmesine duyarlılığı olan bir başka 

bitki grubu baklagillerdir. Baklagillere S uygulamasıyla verimde artışlar elde 

edilebildiği ve kalitede iyileştirmeler sağladığı saptanmıştır (Marzo ve ark, 1997; 

Sexton ve ark, 1998). 

Toprağa yapılan S uygulamasının buğday bitkisi dışında kolzada da önemli 

verim artışına neden olduğu birçok araştırmacı tarafından belirlenmiştir (Walker and 

Booth,1992; McGrath ve ark, 1996). 

Yine bir çok araştırıcı tarafından kolzada sadece verim artışı üzerine değil 

aynı zamanda kalite parametreleri üzerine de S’ün önemli etkisinin olduğu 

bildirilmiştir (Fismes ve ark, 2000; Blake-Kalff ve ark, 1998; Zhao ve ark, 1997). 
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Lange (1998), S’ün aynı zamanda baklagillerin köklerinde Rhizobium 

bakterileri tarafından toprağa bağlanan N miktarını etkilediğini saptamıştır.  

Mikroorganizmalar, organik madde ilavesi ve sıcaklığın arttırılması da 

oksidasyon reaksiyonunu yükseltmektedir (Backes ve ark, 1993). 

Bilindiği üzere ülkemiz topraklarının büyük çoğunluğu bitkilerce alınabilir P 

bakımından yoksuldur. Topraktan fosforun alınmasında bitki dinamiğinin en önemli 

mekanizmasını oluşturan mikoriza infeksiyonu bitkiye fosfor, çinko, bakır ve 

mangan gibi bitki besin elementlerinin yanı sıra bitki büyümesini teşvik ettiği, 

bitkiye su alımını gerçekleştirdiği, bitki kökünün canlılığını arttırdığı ve bitki 

köklerini diğer patojenik organizmalara karşı koruduğu ispatlanmıştır (Marschner, 

1995). 

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bitki besin elementlerinin bitki 

köklerinin yanı sıra çoğunlukla mikoriza diye adlandırılan ve teşhisi mikroskop 

altında yapılan, çok miktarda hif üreten mantar türleri tarafından alındığını ortaya 

koymuştur (Koide, 1991; Marschner, 1995; George ve Marschner, 1996). Mikoriza; 

toprak kökenli mantarlarla yüksek bitkilerin kökleri arasında karşılıklı yararlanmaya 

dayanan bir ilişkidir. Mikoriza, bitki kökleri ile belirli mantar türleri arasında 

karşılıklı bir yaşam biçimi olarak da tanımlanmaktadır.  

 Mikoriza, toprakta var olan sporları aracılığıyla ekosistemdeki bitkilerin 

yaklaşık %95’inin köklerine infekte olmaktadır. Mikorizal mantar çok miktarda hif 

üreterek bitki kök yüzey alanını artırmakta ve kökten çok uzak bölgelerdeki besin 

elementlerini söz konusu hifleri aracılığıyla alabilmektedir. Bu işbirliği bitkinin 

mikorizal fungusa karbon, mikorizal fungusun da bitkiye besin elementi 

sağlamasıyla gerçekleşmektedir. Etkin bir infeksiyon gerçekleştiği zaman mikoriza 

bitki ile ortak bir yaşam oluşturarak bitkinin su ve bazı mineral besin elementlerini 

özellikle de P, Zn ve Cu alımını gerçekleştirdiği saptanmıştır. Mikoriza infeksiyonu 

aynı zamanda bitkilerin N ve K’un yanısıra Fe ve Mo ile daha iyi beslenmesini 

sağlamaktadır (Tinker, 1980; Marschner, 1995).    

Mikorizanın toprakta bulunuşu, bitki kökleri içindeki oluşumu ve aktivitesi 

toprak verimliliğine, özellikle de ortamın P konsantrasyonuna bağlı olarak 

değişmektedir (Kitt ve ark, 1988). Toprakta düşük P içeriği durumunda bazı bitkiler 
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topraktan P’dan daha iyi yararlanabilmek için mikoriza mantarı ile adaptasyon 

mekanizması geliştirmişlerdir. Toprakların P düzeyi yüksek olduğu zaman mikorizal 

mantar aktivitesi azalmakta, kökler infekte edilememekte veya infeksiyon sağlansa 

bile besin elementi sağlanamamaktadır (Harley ve Smith, 1983).  

 Toprakların doğal mekanizmaları olan Arbüsküler Mikoriza (AM) ve bitki 

kök fonksiyonları da toprak degradasyonundan olumsuz etkilenmektedir. (Ortaş, 

2002). Toprakların biyolojik özellikleri arasında yer alan mikorizanın önemli bir 

toprak kalite parametresi olarak da izlenebileceği ve kullanılabileceği 

belirtilmektedir (Miller ve ark, 1995; Anken ve ark, 2004).   

 Mikoriza mantarlarının hiflerinin toprak partikülleri arasında oluşturduğu 

bağlantı toprak erozyonunu önlemesi açısından da son derece önemli bir 

parametredir. Günümüze kadar mikorizanın toprak agregatlarının iyileştirilmesi 

konusundaki etkileri genelde ihmal edilmiş durumdadır. Son yıllarda yapılan 

araştırmalar sonucunda artık biliniyor ki mikoriza hifleri yalnız toprak partiküllerini 

bir arada tutmakla kalmıyor, aynı zamanda hifler toprak partiküllerini amorf 

polisakaritlerle de bir arada tutmaktadır (Tisdall, 1994; Smith ve Read, 1997). 

Mikoriza ayrıca toprakta agregasyonu teşvik etmek suretiyle arazi ıslahı ve erozyon 

kontrol programlarıyla bağlantılı olarak toprak ekolojisi için de yararlı olmaktadır 

(Abbott ve ark, 1992). 

 Toprakta arbüsküler mikoriza olması durumunda mantar hifleri toprak 

partiküllerini birbirine bağlayacağı için iyi bir toprak yumağı (strüktürü) 

oluşturacaktır (Miller, 2000). Sutton ve Sheppard (1976), kum kültüründe yaptıkları 

araştırmada mikoriza uygulaması ile birbirine bağlanan kum tanelerinin oluşturduğu 

strüktürün mikorizasız olandan 5 kat daha fazla olduğunu belirlemişlerdir. Bearden 

ve Petersen (2000), mikorizanın vertisol bir toprağın agregat stabilitesi ve strüktür 

oluşumuna etkisini araştırdıkları çalışmada, toprak agregatlarının oluşumunda ve 

oluşan agregatların da suya karşı dirençli duruma gelmesinde mikorizanın önemli rol 

oynadığını rapor etmişlerdir. 

Rizosfer mikroorganizmaları minerallerin çözünmesine yardımcı olan organik 

asitler salmaktadırlar (Grinsted ve ark, 1982). Banfield ve ark (1999), 

mikroorganizmaların organik ligandların üretimi ile mineralleri katalize 
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edebileceğini ileri sürmektedirler. Bunun yanısıra mineraller yüksek sıcaklıklarda 

(Harley ve Gilkes, 2000) ve mikrobiyel solunmadan ortaya çıkan karbonik asitlerin 

varlığında hızlı bir şekilde çözünmeye meyillidirler (Barker ve ark, 1997). Bu 

raporlar, kompostlaştırma süresince biyolojik aktivitenin mineralleri çözebileceğini 

ve çözünebilir yararlı minerallerin ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Kompost 

karıştırma işlemi bu çözünmüş mineralleri yığın boyunca dağıtabilir. 

Bakteri ve mantarla yapılan mineral çözünme çalışmaları, artan mikrobiyel 

populasyonla birlikte feldispat, biotit, kuvars ve diğer minerallerin çözünme 

oranlarının arttığını göstermektedir (Banfield ve ark, 1999). 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, mineral toz eklenmesiyle kompost 

aktivitesinin teşvik edildiğini göstermektedir. Garcia-Gomez ve ark (2002), 20 kg m3 

oranında glacial siltten ve kuvars doleritten oluşmuş testere talaşı (bıçkı tozu) ile 

kümes hayvanı gübresi karışımını kaya tozu ile ıslah etmiş ve ıslah edilmemiş 

kontrole göre artan sıcaklık, protein içeriği ve oksijen ihtiyacını kaydetmiştir. 

Szmidt ve ark (1997), mineral tozla kümes hayvanı gübresini kompostlaştırırken 

amonyum kaybının azaldığını belirlemiştir. Laboratuar kompost çalışmaları, sığır 

gübrelerine eklenen mineral tozlarının da amonyum kayıplarını azalttığını 

göstermiştir (Sikora et al., Yayınlanmamış veri). 

O’Brien ve ark (1999), domates üretimi için kullanılan 60 ya da 120 g/l 

bazaltik ya da glacial moren tozları ve gıda yan ürünü kompostlarını içeren ortam 

ekstrakte etmişlerdir ve asitleştirilmiş sodyum asetat kullanıldığı zaman mineral toz 

içeren ortam ile içermeyen ortam arasında Zn, Cu, Mg ve K bakımından bir fark 

olmadığını belirlemişlerdir. 
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3. MATERYAL VE METOD 
 

3.1. Materyal 
 

Toprak: Araştırmada 2 farklı toprak kullanılmıştır: Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma 

Uygulama Çiftliği arazisinde yer alan Karaburun serisi toprağı ve Adana’nın 

batısında yer alan Avadan köyü yakınlarından alınan kireççe zengin bir toprak 

(anamateryali marn). Topraklar 0-20 cm derinlikten alınmıştır.  

 Bu denemede 6 farklı materyal kullanılmıştır. Bunlar; mineral gübreler, 

bazaltik tüf, sfalerit, elementer kükürt, mikoriza ve komposttur. 

Bazaltik tüf: Bu araştırmada materyal olarak kullanılan bazaltik tüfler Karacadağdan 

Kıbrıs’a kadar uzanan bir fay hattının üzerinde yer alıp ülkemizde yaygın olarak 

bulunmaktadır. Bu denemede kullanılan bazaltik tüf Adana-Osmaniye illeri arasında 

Delihalil ve Üçtepelerde bulunan bazaltik tüf yataklarından temin edilmiştir. Tüfler 

kum boyutunda (<1 mm) elenmiş olarak kullanılmıştır.  

Sfalerit: Kayseri ili, Develi ilçesi yakınlarındaki bir çinko madeninden temin 

edilmiştir. Sfalerit (%16 Zn) <1 mm boyutunda elenmiş olarak kullanılmıştır.  

Elementer Kükürt: Bu denemede piyasada satılan toz halindeki kükürt 

kullanılmıştır. 

Mikoriza: Denemede mikoriza türü olarak Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 

Rizosfer Laboratuarından alınmış olan G. caledonium (1000 spor/saksı) 

kullanılmıştır.  

Kompost: Denemede kullanılan kompost Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve 

Uygulama Çiftliğinde bulanan Toprak Bölümü araştırma alanlarından elde edilmiş ve 

organik madde içeriği %3,3 olarak bulunmuştur.  

 
Deneme Bitkileri: Buğday (Genç-99), üçgül (İskenderiye) ve mısır (Tieter) 

kullanılmıştır. 

 
 
 
 
 



3. MATERYAL VE METOD                                                    Ahmet DEMİRBAŞ 

 20

3.2. Metod 
 
3.2.1. Temel fiziksel ve kimyasal analizler 
 
 Toprakta tekstür tayini Bouyoucos (1951)’a göre,  DK sodyum asetat ve 

amonyum asetat ekstraksiyonu yöntemiyle (U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954), 

toprak reaksiyonu ve elektriksel geçirgenlik  doygunluk çamurunda                          

pH-metre ve Wheatstone köprüsü (Schlichting ve Blume, 1966) ile, yarayışlı fosfor 

Olsen (1954)’e göre, yarayışlı K 1 N Amonyum Asetat (pH=7) yöntemi (Kaçar, 

1984) ile, organik madde modifiye Walkley-Black yöntemine göre (Black, 1957), 

CaCO3 içeriği Scheibler kalsimetresi ile ölçülerek sonuçlar % CaCO3 olarak 

hesaplanmış (Çağlar, 1949), yarayışlı mikroelementler (Fe, Mn, Zn, Cu) Lindsay ve 

Norvell (1978)’e göre belirlenmiştir. 

 Bitki örneklerinde element tayinleri için önce örnekler 550 0C’de yakılıp elde 

edilen kül 1/3’lük HCl içerisinde filtre edildikten sonra fosfor kolorimetrik olarak 

spektrofotometre (Murphy and Riley, 1962), K, Fe, Mn, Zn ve Cu atomik 

absorpsiyon spektrofotometre ile belirlenmiştir.  

 

3.2.2. Saksı Denemeleri 
 
 Deneme sera koşullarında 5 kg toprak kapasiteli plastik saksılarda 

yürütülmüştür. Her saksıya 4,5 kg toprak konulmuştur. Denemede temel gübreleme 

olarak her saksıya buğday için 2 g N, üçgül için 0,5 g N (üre formunda) ve 0,4 g P 

(triplesüperfosfat formunda) uygulanmıştır. Deneme varyantları şu şekilde olmuştur: 

1) Kontrol, 2) 225 g bazalt/saksı, 3) 0,28 g sfalerit/saksı, 4) 0,45 g S/saksı, 5) 225 g  

bazalt + 0,28 sfalerit/saksı, 6) 225 g bazalt + 0,45 g S/saksı, 7) 0,28 g sfalerit + 0,45 

g S/saksı, 8) 225 g bazalt + 0,45 g S+ 0,28 g sfalerit/saksı, 9) Tam gübreleme (her 

saksıya buğday için 2 g N, üçgül için 0,5 g N, 1 g K (K2SO4), 0,4 g P (TSP), 22,5 mg 

Zn (ZnSO4) ve 90 mg Fe (Fe-EDDHA) uygulanmıştır), 10) Mikoriza, 11) Mikoriza + 

kompost. 

 Bitkiler başaklanma (buğday) ve çiçeklenme (üçgül) evresinde toprak 

yüzeyinden hasat edilerek kuru madde verimleri ile P, K, Fe, Zn, Mn ve Cu içerikleri 

belirlenmiştir. 
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 İlk denemenin hasadından sonra ilkbaharda topraklar bir kap içerisinde 

karıştırılarak tekrar aynı saksıya konulmuştur. İlk denemede buğday ekili saksılara 

üçgül, üçgül ekili saksılara ise mısır bitkisi ekilmiştir. Temel gübreleme olarak mısır 

için her saksıya 3 g N ekimle, bitkiler 4 yapraklı olunca 1 g N (hepsi üre formunda), 

üçgül için 0,5 g N uygulanmıştır. Diğer işlemler ilk denemedeki gibi olmuştur. 

 Toprakların bazı kimyasal analizleri Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 

laboratuarlarında Güzel ve ark (1990)’na göre yapılmıştır. 

 Denemede kullanılan toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

belirlenerek Çizelge 3.1’ de verilmiştir. 

 
Çizelge 3.1. Deneme alanı toprağının ekim öncesi bazı fiziksel ve kimyasal analiz  
         sonuçları  

Toprak Tekstür P2O5 K2O Organik pH CaCO3 Tuz Fe  Zn  Cu  

Serisi 
Sınıfı  

(kg/da) 
 Madde 

(%)  
(%) 

(%)  (mg/kg) 

Avadan SL 2,61 50,5 0,80 7,52 20,6 0,015 2,34 0,154 0,268 

Karaburun CL 1,87 62 1,38 7,63 17,5 0,025 6,02 0,212 0,534 

  

Deneme sonrası toprakların kimyasal verimliliklerindeki değişiklikleri 

belirlemek için toprakların bazı kimyasal özellikleri yeniden belirlenmiştir (Çizelge 

4.29 ve Çizelge 4.30). 

 

3.2.3. İstatistiksel Analizler 

 

 Araştırma sonuçları istatistiksel olarak MSTAT-C istatistiksel paket programı 

yardımıyla değerlendirilmiştir. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 
4.1. I. Saksı Denemelerine Ait Buğday ve Üçgül Bitkilerinin Verim Değerleri 
 
 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen buğday bitkisinin kök üstü kuru madde üretimine etkileri 

Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

Çizelge 4.1. Denemede Kullanılan Materyallerin Buğday Bitkisinin Kök Üstü Kuru  
             Madde Üretimine Etkileri (g/saksı) 

Uygulamalar* Karaburun Avadan Ortalama 

1 19.6 ±4.3  b-d 15.2 ±2.3  d-f 17.4 B 

2 16.9 ±1.6  de 13.1 ±1.1  ef 15.0 B 

3 19.0 ±5.5  cd 15.5 ±2.3  d-f 17.3 B 

4 13.3 ±5.9  ef 16.6 ±2.4  de 14.9 B 

5 19.8 ±3.0  b-d 12.8 ±1.1  ef 16.3 B 

6 20.1 ±3.1  b-d 12.0 ±0.4  ef 16.0 B 

7 17.0 ±4.4  de 10.1 ±0.9  f 13.6 B 

8 19.6 ±2.2  b-d 13.1 ±1.3  ef 16.3 B 

9 17.5 ±5.7  c-e 10.3 ±0.3  f 13.9 B 

10 29.7 ±0.7  a 22.7 ±1.3  bc 26.2 A 

11 29.0 ±1.5  a 24.9 ±0.5  ab 26.9 A 

Ortalama 20.1 A 15.1 B   

P<0.05 
* 1) Kontrol, 2) Bazalt, 3) Sfalerit, 4) S, 5) Bazalt+Sfalerit, 6) Bazalt+S, 7) Sfalerit+ 
S, 8) Bazalt+S+Sfalerit, 9) Tam gübreleme, 10) Mikoriza, 11) Mikoriza+Kompost 

 

 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin kök üstü kuru madde üretimine etkileri 

Çizelge 4.2’de verilmiştir. 

 

                            Çizelge 4.2. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin Kök Üstü Kuru  
           Madde Üretimine Etkileri (g/saksı)  

Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 7.5 ±2.9  c-e 7.5 ±2.6  c-e 7.5 B 

2 6.8 ±0.1  de 7.7 ±2.0  c-e 7.2 B 

3 8.7 ±2.6  a-e 8.5 ±0.1  a-e 8.6 AB 

4 9.6 ±3.1  a-e 8.0 ±2.1  b-e 8.8 AB 

5 8.4 ±1.7  a-e 10.8 ±0.7  a-d 9.6 AB 

6 8.1 ±1.1  b-e 9.2 ±2.1  a-e 8.7 AB 

7 10.0 ±2.3  a-d 11.9 ±1.5  ab 10.9 A 

8 8.9 ±0.8  a-e 10.3 ±3.9  a-d 9.6 AB 

9 7.2 ±0.6  de 7.7 ±2.6  c-e 7.4 B 

10 5.7 ±0.9  e 10.9 ±1.5  a-c 8.3 B 

11 10.3 ±2.1  a-d 12.0 ±0.6  a 11.2 A 

Ortalama 8.3 B 9.5 A   
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Bitkiler kök üstü kuru madde üretimleri açısından incelendiğinde buğday 

bitkisinin kuru madde üretimini Karaburun toprak serisinde en fazla 29.7 g/saksı 

kuru madde üretimi ile mikoriza ve 29.0 g/saksı kuru madde üretimi ile 

mikoriza+kompost uygulamasının arttırdığı belirlenmiştir. S uygulaması ise 13.3 

g/saksı kuru madde üretimi ile en az kuru madde üretimi yapan uygulama olmuştur. 

Avadan toprak serisinde ise kontrol uygulaması 15.2 g/saksı kuru madde üretirken, 

24.9 g/saksı ve 22.7 g/saksı kuru madde üretimi ile en fazla kuru madde üretimini 

sırasıyla mikoriza ve mikoriza+kompost uygulaması yapmıştır. Bu durumun 

kompostun organik madde içeriğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Organik 

madde agregat oluşumuna önemli katkıda bulunduğundan organik maddenin artışı, 

toprakların su ve rüzgar erozyonuna uğramalarını engellemektedir (Jones, 1991). 

Hem Avadan hem de Karaburun toprak serisinde bu iki uygulama hariç diğer 

uygulamaların bir kısmı kontrole göre daha fazla kuru madde üretimi sağlarken 

bazıları da kontrolden düşük düzeyde kuru madde üretimi sağlamıştır. Her iki toprak 

serisi karşılaştırıldığında Karaburun serisi Avadan toprak serisine göre daha iyi bir 

sonuç vermiştir. Her iki toprak serisinde buğday bitkisine yapılan uygulamalar 

karşılaştırıldığında ise yine mikoriza ve mikoriza+kompost uygulamasının en iyi 

sonucu verdiği, diğer uygulamaların istatistiksel açıdan herhangi bir önem taşımadığı 

belirlenmiştir (Çizelge 4.1). 

 Üçgül bitkisi incelendiğinde ise Karaburun toprak serisinde en fazla kuru 

madde üretimini 10.3 g/saksı kuru madde üretimi ile mikoriza+kompost ve 10.0 

g/saksı kuru madde üretimi ile sfalerit+kükürt uygulamasının arttırdığı belirlenmiştir. 

Diğer uygulamalar ise genelde kontrolden daha fazla kuru madde üretimi 

sağlamışlardır. Avadan toprak serisinde ise en iyi sonucu 12.0 g/saksı kuru madde 

üretimi ile mikoriza+kompost uygulaması vermiştir. Bunu takiben 11.9 g/saksı kuru 

madde üretimi ile sfalerit+kükürt uygulaması en fazla kuru madde üretimi 

sağlamıştır. Diğer uygulamalar ise kontrolden daha iyi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Toprak serileri karşılaştırıldığında Avadan toprak serisinin Karaburun serisine göre 

daha iyi olduğu belirlenmiştir. Üçgül bitkisi için her iki seride bütün uygulamalar 

karşılaştırıldığında ise en iyi sonucu mikoriza+kompost ve sfalerit+kükürt 

uygulamasının verdiği belirlenmiştir (Çizelge 4.2). 
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Şekil 4.1. Uygulamaların buğday bitkisinin kök üstü kuru madde ağırlığına etkisi  
      (Avadan serisi) 
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Şekil 4.2. Uygulamaların buğday bitkisinin kök üstü kuru madde ağırlığına etkisi  
      (Karaburun serisi) 

 



4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA                   Ahmet DEMİRBAŞ 

 25

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Uygulamalar

A
ğ

ır
lı
k

 (
g

)

 

Şekil 4.3. Uygulamaların üçgül bitkisinin kök üstü kuru madde ağırlığına etkisi  
      (Avadan serisi) 
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Şekil 4.4. Uygulamaların üçgül bitkisinin kök üstü kuru madde ağırlığına etkisi  
      (Karaburun serisi) 
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    Deneme sonuçları kök üstü kuru madde üretimi açısından 

değerlendirildiğinde buğday bitkisinde hem Avadan serisinde hem de Karaburun 

serisinde mikorizalı uygulamaların kontrole göre gayet iyi olduğu ve çok daha fazla 

kuru madde üretimi sağladığı belirlenmiştir. Buna karşılık diğer uygulamalarda 

kontrole oranla önemli bir değişiklik göstermekle birlikte mikoriza uygulamasına göre 

düşük düzeyde kalmışlardır (Şekil 4.1 ve Şekil 4.2). 

Kök üstü kuru madde üretimi bakımından üçgül bitkisi incelendiğinde ise 

hem Avadan hem de Karaburun toprak serisinde hemen hemen bütün uygulamaların 

kontrole göre daha fazla kuru madde üretimi sağladıkları belirlenmiştir. Bu iki seri 

arasından Avadan serisinde sonuçların biraz daha iyi olduğu görülmektedir. Bunun da 

Avadan serisi topraklarının Karaburun serisi topraklarına göre kimyasal özelliklerinin 

daha yetersiz olması nedeniyle yapılan uygulamalara daha belirgin bir tepki 

vermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Şekil 4.3 ve Şekil 4.4). 
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 Şekil.4.5. Mikoriza Uygulamasının Buğday Bitkisinin Büyümesine Etkisi  
      (Avadan Serisi) 
 

 

 

 

 

 

Şekil 4.6. Mikoriza Uygulamasının Buğday Bitkisinin Büyümesine Etkisi 
      (Karaburun Serisi) 

1 10 

1 10 
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4.2. I. Saksı Denemesine Ait Buğday ve Üçgül Bitkilerinin Element İçerikleri 
  

Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak 

serilerinde yetiştirilen buğday bitkisinin %P içeriğine etkileri Çizelge 4.3’de 

verilmiştir.  

 
Çizelge 4.3. Denemede Kullanılan Materyallerin Buğday Bitkisinin P İçeriğine  
                    Etkileri (%)  
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 0.144 ±0.03 d-e 0.158 ±0.04 bc 0.151  A-C 

2 0.115 ±0.01 hi 0.127 ±0.01 e-i 0.121  E 

3 0.136 ±0.01 e-g 0.186 ±0.01 a 0.161  A 

4 0.122 ±0.01 g-i 0.144 ±0.01 b-e 0.133  DE 

5 0.140 ±0.01 c-g 0.128 ±0.02 e-i 0.134  DE 

6 0.162 ±0.04 b 0.144 ±0.02 b-e 0.153  AB 

7 0.142 ±0.03 c-f 0.138 ±0.01 d-g 0.140  B-D 

8 0.142 ±0.00 c-f 0.135 ±0.01 e-g 0.138  D 

9 0.138 ±0.03 d-g 0.146 ±0.01 b-e 0.142  B-D 

10 0.113 ±0.01 i  0.133 ±0.00 e-h 0.123  E 

11 0.123 ±0.01 f-i 0.157 ±0.01 b-d 0.140  CD 

Ortalama 0.134 B 0.145 A   

  P<0.05 

Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak 

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin %P içeriğine etkileri Çizelge 4.4’de 

verilmiştir. 

 

  Çizelge 4.4. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin P İçeriğine  
                      Etkileri  (%) 

Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 
1 0.141 ±0.01 cd 0.136 ±0.02 cd 0.138 C 

2 0.143 ±0.01 cd 0.171 ±0.02 b-d 0.157 BC 

3 0.194 ±0.01 a-c 0.173 ±0.02 b-d 0.183 AB 

4 0.162 ±0.03 b-d 0.146 ±0.02 cd 0.154 BC 

5 0.160 ±0.03 b-d 0.134 ±0.01 cd 0.147 BC 

6 0.190 ±0.07 a-c 0.220 ±0.10 ab 0.205 A 

7 0.139 ±0.02 cd 0.148 ±0.02 cd 0.143 BC 

8 0.136 ±0.04 cd 0.138 ±0.02 cd 0.137 C 

9 0.142 ±0.02 cd 0.175 ±0.05 b-d 0.159 BC 

10 0.218 ±0.03 ab 0.138 ±0.02 cd 0.178 A-C 

11 0.235 ±0.05 a 0.122 ±0.01 c 0.178 A-C 

Ortalama 0.169 A 0.155 A   

P<0.05 



4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA                   Ahmet DEMİRBAŞ 

 29

 Buğday bitkisinin P içerikleri her iki toprak serisinde de istatistiksel açıdan 

değerlendirildiğinde Karaburun toprak serisi üzerinde yetiştirilen buğday bitkisinin P 

içeriğinde anlamlı herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Sadece bazalt+kükürt 

uygulaması % 0.162 P içeriği ile kontrole oranla buğday bitkisinin P içeriğini az 

miktarda arttırmıştır. Ancak aynı durum Avadan toprak serisinde yetiştirilen buğday 

bitkisi için geçerli değildir. Avadan serisinde sfalerit uygulaması (% 0.186 P) hariç 

diğer bütün uygulamalar buğday bitkisinin P içeriğini artırmamıştır. Her iki toprak 

serisi P içerikleri bakımından karşılaştırıldığında Avadan serisinin Karaburun 

serisine göre bitkinin P içeriğini daha fazla arttırdığı belirlenmiştir. Her iki toprak 

serisinde de buğday bitkisi için bütün uygulamalar içerisinde ise sfalerit uygulaması 

en iyi sonucu vermiştir (Çizelge 4.3). 

   Aynı şekilde üçgül bitkisinin P içeriği istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde 

buğday bitkisine oranla çok büyük farklılıklar belirlenmiştir. Karaburun toprak 

serisinde yetiştirilen üçgül bitkisinde bütün uygulamalarda kontrole oranla P 

içeriğinde önemli artışlar belirlenmiştir. Özellikle Karaburun toprak serisinde % 

0.218 ve % 0.235 P içeriği ile sırasıyla mikoriza ve mikoriza+kompost  uygulaması 

önemli farklılıklar göstermiştir. Ancak aynı durum Avadan serisinde yetiştirilen 

üçgül bitkisi için geçerli değildir. Avadan serisinde Karaburun serisinin aksine 

bazalt+kükürt uygulaması % 0.220 P içeriği ile üçgül bitkisinin P içeriğini önemli 

derecede arttırmıştır. Bu iki toprak serisi karşılaştırıldığında her iki serinin de 

birbirinden farklı olmadığı görülmektedir. Üçgül bitkisinde bütün uygulamalar her 

iki seride karşılaştırıldığında ise en iyi uygulamanın bazalt+kükürt uygulaması 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.4). 

   Bitkilerin P içerikleri kuru madde üretimleri ile anlamlı bir korelasyon 

içermemektedir. Bunun nedeninin antagonistik etkiden dolayı olduğu 

düşünülmektedir (Marschner, 1995). Yani P’un başka bir elementle rekabete 

girmesinden dolayı bitki tarafından alımının düşük olmuştur. 
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 Şekil 4.7. Uygulamaların buğday bitkisinin P içeriğine etkisi (Avadan serisi) 
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 Şekil 4.8. Uygulamaların buğday bitkisinin P içeriğine etkisi (Karaburun serisi) 
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Şekil 4.9. Uygulamaların üçgül bitkisinin P içeriğine etkisi (Avadan serisi) 
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Şekil 4.10. Uygulamaların üçgül bitkisinin P içeriğine etkisi (Karaburun serisi) 
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Araştırma sonuçları P içerikleri bakımından incelendiğinde Avadan toprak 

serisi üzerinde yetiştirilen buğday bitkisinde kontrole göre yalnız sfalerit ve 

mikoriza+kompost uygulamasında bitkinin P içeriğinde artışın olduğu belirlenmiştir. 

Diğer uygulamalarda bitkinin P içeriğinde kontrole göre herhangi bir artış 

belirlenmemiştir. Genelde uygulamalarda kontrole yakın bir P değeri elde edilmiştir 

(Şekil 4.7).  

 Karaburun toprak serisinde yetiştirilen buğday bitkisinde ise Avadan serisinin 

aksine bitkinin P içeriğini sadece bazalt+kükürt uygulamasının arttırdığı 

belirlenmiştir. Diğer uygulamalar Avadan serisinde olduğu gibi kontrole yakın bir P 

değeri göstermiştir (Şekil 4.8). 

 Her iki toprak serisi karşılaştırıldığında ise aralarında P içerikleri bakımından 

önemli bir fark olmadığı görülmektedir. 

 P içerikleri bakımından üçgül bitkisi incelendiğinde ise buğday bitkisinden 

biraz daha farklı olduğu görülmektedir. Avadan serisinde genelde uygulamalar 

kontrole göre üçgül bitkisinin P içeriğini arttırmıştır. En önemli artış ise bazalt 

+kükürt uygulamasında görülmektedir. Bunu ise tam gübreleme uygulaması takip 

etmektedir. Diğer uygulamaların ise genelde kontrole oranla daha iyi olduğu 

görülmektedir (Şekil 4.9). 

 Aynı bitki Karaburun serisinde incelendiğinde Avadan serisinin aksine bir 

durum olduğu görülmektedir. Burada bitkinin P içeriğini çok önemli bir derecede 

mikoriza+kompost ve mikoriza uygulamasının arttırdığı belirlenmiştir. Daha sonra 

ise bazalt+kükürt ve sfalerit uygulaması gelmektedir. Diğer bütün uygulamalarda ise  

bitkinin % P içeriği kritik değerin  (% 0,15) üzerinde bulunmaktadır (Jones, 1998). 

Her iki toprak serisi karşılaştırıldığında ise Karaburun serisinde yetiştirilen üçgül 

bitkisinin Avadan serisinde yetiştirilen üçgül bitkisine göre  daha fazla P içeriğine 

sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun Karaburun serisinin organik madde 

içeriğinin Avadan serisine oranla daha fazla olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Şekil 4.10). 
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Şekil 4.11. Mikoriza Uygulamasının Üçgül Bitkisinin Büyümesine Etkisi 
              (Avadan Serisi) 
 

 

Şekil 4.12. Mikoriza Uygulamasının Üçgül Bitkisinin Büyümesine Etkisi  
                  (Karaburun Serisi) 

1 10 

1 10 
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 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak 

serilerinde yetiştirilen buğday bitkisinin %K içeriğine etkileri Çizelge 4.5’de 

verilmiştir.  

  
 

  Çizelge 4.5. Denemede Kullanılan Materyallerin Buğday Bitkisinin K İçeriğine  
         Etkileri (%) 
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 3.53 ±0.4 c-e 2.18 ±0.2 j 2.85 B-D 

2 3.77 ±0.1 bc 2.43 ±0.2 h-g 3.10 BC 

3 3.37 ±0.5 c-g 2.51 ±0.2 h-j 2.94 B-D 

4 3.91 ±0.8 bc 2.75 ±0.2 g-j 3.33 B 

5 3.39 ±0.4 c-g 2.80 ±0.6 f-j 3.09 BC 

6 3.48 ±0.1 c-f 2.35 ±0.0 h-j 2.92 B-D 

7 3.71 ±0.4 b-d 2.62 ±0.4 h-j 3.17 BC 

8 3.36 ±0.3 c-g 2.21 ±0.0 ij 2.79 CD 

9 4.90 ±0.4 a 4.28 ±0.1 ab 4.59 A 

10 2.58 ±0.0 h-j 2.54 ±0.1 h-j 2.56 D 

11 2.93 ±0.5 e-i 3.04 ±0.2 d-h 2.99 B-D 

Ortalama 3.54 A 2.70 B   

   P<0.05 
 
 
 
 

Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak 

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin %K içeriğine etkileri Çizelge 4.6’da verilmiştir. 

 
 
 

  Çizelge 4.6. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin K İçeriğine  
               Etkileri (%) 

Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 2.96 ±0.2 de 2.18 ±0.2 f 2.57 C-E 

2 2.94 ±0.0 de 2.44 ±0.1 ef 2.69 C-E 

3 2.43 ±0.3 ef 2.27 ±0.1 f 2.35 DE 

4 2.55 ±0.3 d-f 2.18 ±0.1 f 2.36 DE 

5 3.11 ±0.2 d 2.42 ±0.1 ef 2.77 CD 

6 3.11 ±0.5 d 2.64 ±0.6 d-f 2.88 C 

7 2.42 ±0.2 ef 2.24 ±0.1 f 2.33 E 

8 2.66 ±0.1 d-f 2.22 ±0.0 f  2.44 DE 

9 4.64 ±0.2 b 5.80 ±0.6 a 5.22 A 

10 3.99 ±0.5 c  4.00 ±0.1 c 3.99 B 

11 4.09 ±0.2 c 5.85 ±0.0 a 4.97 A 

Ortalama 3.17 A 3.11 A   

  P<0.05  
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Araştırma sonuçları K içerikleri bakımından incelendiğinde buğday bitkisi 

için Karaburun serisinde en iyi sonucu % 4.90 K içeriği ile tam gübreleme uygulaması 

vermiştir. Bu beklenen bir durumdur çünkü tam gübrelemede K gübresi uygulanmıştır. 

Hemen hemen diğer bütün uygulamalar ise kontrole göre buğday bitkisinin K içeriğini 

arttırmıştır. Aynı durum Avadan serisinde yetiştirilen buğday bitkisi için de geçerlidir. 

Burada da en iyi sonucu % 4.28 K içeriği ile tam gübreleme uygulaması vermiştir. 

Bunu takiben % 3.04 K içeriği ile mikoriza+kompost uygulaması gelmektedir. Diğer 

bütün uygulamalar kontrole göre bitkinin K içeriğini arttırmıştır. Toprak serileri 

karşılaştırıldığında  Karaburun serisinin Avadan serisine göre daha iyi olduğu 

belirlenmiştir. Her iki seride de bütün uygulamalar karşılaştırıldığında tam gübreleme 

uygulamasından sonra en iyi sonucun kükürt uygulaması olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 4.5). 

   Üçgül bitkisi incelendiğinde Karaburun serisinde en iyi sonucu yine % 4.64 K 

içeriği ile tam gübreleme uygulaması vermiştir. Mikoriza+kompost uygulaması ise % 

4.09 K içeriği ile tam gübrelemeyi takip etmektedir. Üçgül bitkisinde bazı 

uygulamalar kontrolden iyi durumdayken bazı uygulamalar ise kontrolün altında 

kalmıştır. Avadan serisinde yetiştirilen üçgül bitkisinde ise % 5.85 K içeriği ile 

mikoriza+kompost ve % 5.80 K içeriği ile tam gübreleme uygulaması en iyi sonucu 

vermiştir. Diğer bütün uygulamalar ise kontrole göre üçgül bitkisinin K içeriğini 

arttırmıştır. Toprak serileri karşılaştırıldığında aralarında bir farkın olmadığı 

belirlenmiştir. Her iki seride de uygulamalar karşılaştırıldığında tam gübreleme ve 

mikoriza+kompost uygulamasının en iyi olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.6). 
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Şekil 4.13. Mikoriza+Kompost Uygulamasının Buğday Bitkisinin  Büyümesine 
                  Etkisi (Avadan Serisi) 
   
 
 
 
   

Şekil 4.14. Mikoriza+Kompost Uygulamasının Buğday Bitkisinin Büyümesine  
       Etkisi (Karaburun Serisi) 

1 11 

1 11 
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 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak 

serilerinde yetiştirilen buğday bitkisinin Zn içeriğine etkileri Çizelge 4.7’de 

verilmiştir.  

    

   
  Çizelge 4.7. Denemede Kullanılan Materyallerin Buğday Bitkisinin Zn İçeriğine       
                       Etkileri  (ppm) 

Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 23.8 ±5.9 d-g 18.5 ±10.7 d-g 21,2 C-E 

2 22.9 ±1.0 d-g 23.0 ±2.1   d-g 23,0 CD 

3 29.5 ±6.7 c-f 28.0 ±3.6   c-f 28,7 B-D 

4 30.5 ±6.0 c-e 20.1 ±6.7   d-g 25,3 CD 

5 30.2 ±5.1 c-e 44.5 ±24.5 bc 37,4 B 

6 33.2 ±5.6 cd 20.3 ±2.5   d-g 26,8 B-D 

7 33.3 ±4.3 cd 32.9 ±2.8   cd 33,1 BC 

8 31.0 ±4.2 c-e 23.6 ±3.2   d-g 27,3 B-D 

9 50.0 ±6.4 b 91.3 ±25.1 a 70,6 A 

10 10.1 ±0.8 g 12.4 ±3.5   fg 11,3 E 

11 14.0 ±1.7 e-g 23.0 ±9.5   d-g 18,5 DE 

Ortalama 28.0 A 30.7 A   

  P<0.05 
 
 
 
 

   Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak   

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin Zn içeriğine etkileri Çizelge 4.8’de verilmiştir. 

 
 

   Çizelge 4.8. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin Zn İçeriğine  
           Etkileri (ppm) 

Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 17.4 ±5.4  cd 10.3 ±1.7  d 13.9 B 

2 23.5 ±3.4  cd 12.7 ±0.9  cd 18.1 B 

3 23.8 ±8.5  cd 14.5 ±1.2  cd 19.2 B 

4 20.1 ±5.5  cd 12.9 ±5.1  cd 16.5 B 

5 27.2 ±2.1  c 14.6 ±3.0  cd 20.9 B 

6 20.9 ±5.6  cd 13.2 ±1.8  cd 17.0 B 

7 17.9 ±2.3  cd 13.4 ±4.3  cd 15.7 B 

8 24.8 ±6.3  cd 20.4 ±1.9  cd 22.6 B 

9 78.9 ±27.6 b 106.0 ±16.8a 92.5 A 

10 18.0 ±6.9 cd 11.3 ±2.7  cd 14.7 B 

11 20.4 ±3.8 cd  10.9 ±1.4  d 15.7 B 

Ortalama 26.6 A 21.8 B   

  P<0.05  
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Araştırma sonuçları Zn içerikleri bakımından incelendiğinde Karaburun 

toprak serisinde yetiştirilen buğday bitkisinde en fazla Zn içeriğinin 50.0 ppm ile tam 

gübreleme uygulamasında olduğu görülmektedir. Diğer bütün uygulamalar buğday 

bitkisinin Zn içeriğini kontrole göre daha fazla arttırmıştır. Avadan toprak serisinde de 

en fazla Zn içeriği 91.3 ppm ile tam gübreleme ve bunu takiben 44.5 ppm ile 

bazalt+sfalerit uygulaması olarak belirlenmiştir. Diğer uygulamalar kontrole göre daha 

iyi durumdadır. Her iki toprak serisi karşılaştırıldığında hem Karaburun serisi hem de 

Avadan serisi arasında istatistiksel açıdan bir fark olmadığı ortaya çıkmaktadır. Her iki 

toprak serisinde de buğday bitkisine yapılan uygulamalar karşılaştırıldığında ise tam 

gübreleme ve bazalt+sfalerit uygulamasının Zn içeriğine en fazla etkiyi yaptığı 

belirlenmiştir (Çizelge 4.7). 

   Zn içerikleri bakımından üçgül bitkisi incelendiğinde ise Karaburun serisinde 

en iyi sonucu 78.9 ppm ile tam gübreleme uygulamasının verdiği, daha sonra ise 27.2 

ppm ile bazalt+sfalerit uygulamasının geldiği görülmektedir. Diğer uygulamalar 

kontrolden daha iyi bir sonuç vermiştir. Aynı durum Avadan serinde yetiştirilen üçgül 

bitkisi için de geçerlidir. Toprak serileri karşılaştırıldığında Karaburun serisinin 

Avadan serisinden daha iyi olduğu belirlenmiştir. Uygulamalar karşılaştırıldığında ise 

tam gübreleme uygulamasının en iyi olduğu, diğer uygulamalar arasında istatistiksel   

açıdan önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.8).  

Bitkilerin Zn içeriklerinde bazalt+sfalerit uygulamasının tam gübreleme 

uygulamasından sonra en önemli etkiyi yapmasının nedeni bazaltın  yapısında bulunan 

Zn içeriğinden (200 ppm Zn) kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim yapılan bir 

çalışmada bazaltik tüfü oluşturan amfibol, piroksen, feldispat ve apatit gibi bir çok 

minerali  ve bunların yapısında da P, K, Ca, Na, Fe, Mn,  Zn, Mo, Co Cu, ve Se gibi 

birçok makro ve mikro besin elementlerini yüksek düzeyde içermesi nedeniyle 

üzerinde oluşan toprakların doğal kimyasal verimliliklerinin yüksek olduğu 

bulunmuştur (Karaman ve ark, 1996; Manson, 1967; Carroll, 1970). 
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    Şekil 4.15. Mikoriza+Kompost Uygulamasının Üçgül Bitkisinin Büyümesine 
             Etkisi (Avadan serisi) 

 

 

 

 

  Şekil 4.16. Mikoriza+Kompost Uygulamasının Üçgül Bitkisinin Büyümesine  
         Etkisi (Karaburun Serisi)   

1 11 

1 11 
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 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak 

serilerinde yetiştirilen buğday bitkisinin Fe içeriğine etkileri Çizelge 4.9’da 

verilmiştir.  

 
 
 

   Çizelge 4.9. Denemede Kullanılan Materyallerin Buğday Bitkisinin Fe İçeriğine        
           Etkileri (ppm) 

Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 108.3 ±9.2   bc 103.3 ±38.5  c 105.8 BC 

2 101.0 ±13.0 c 117.7 ±23.1  bc 109.3 BC 

3 117.3 ±25.5 bc 161.7 ±17.2  a-c 139.5 A-C 

4 112.7 ±18.1 bc 130.7 ±29.6  bc 121.7 BC 

5 101.3 ±10.2 c 156.7 ±65.2  a-c 129.0 A-C 

6 104.7 ±7.3   c 168.3 ±45.6  a-c 136.5 A-C 

7 140.7 ±45.3 bc 211.7 ±74.5  a 176.2 A 

8 102.0 ±7.0   c 125.0 ±27.8  bc 113.5 BC 

9 143.3 ±53.5 a-c 137.3 ±30.1  bc 140.3 A-C 

10 95.3 ±18.0 c 94.7 ±35.1  c 95.0 C 

11 122.0 ±23.5 bc 179.0 ±67.3  ab 150.5 AB 

Ortalama 113.5 B 144.2 A   

   P<0.05 
  
 

Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak      

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin Fe içeriğine etkileri Çizelge 4.10’da 

verilmiştir. 

 

 

   Çizelge 4.10. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin Fe İçeriğine  
               Etkileri (ppm) 

Uygulamalar   Karaburun Avadan Ortalama 

1 227.7 ±74.6  a-d 203.0 ±60.3  a-d 215.3 A-C 

2 273.7 ±64.7  a-c 301.3 ±67.5  ab 287.5 A 

3 200.0 ±48.2  a-d 183.3 ±47.3  a-d 191.7 BC 

4 176.0 ±48.7  b-d 164.3 ±6.1    cd 170.2 C 

5 204.7 ±41.7  a-d 220.0 ±34.1  a-d 212.3 A-C 

6 179.7 ±35.6  a-d 206.0 ±71.5  a-d 192.8 BC 

7 129.3 ±19.6  d 193.7 ±45.8  a-d 161.5 C 

8 157.0 ±35.1  cd 235.7 ±82.5  a-d 196.3 BC 

9 241.3 ±36.9  a-d 308.3 ±101.1a 274.8 AB 

10 235.7 ±28.0  a-d 204.7 ±54.0  a-d 220.2 A-C 

11 228.0 ±25.2  a-d 255.7 ±92.6  a-d 241.8 A-C 

Ortalama 204.8 A 225.1 A   

  P<0.05  
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Araştırma sonuçlarına göre buğday bitkisi Fe içeriği bakımından 

incelendiğinde Karaburun serisinde 143.3 ppm ile tam gübreleme uygulamasının en 

iyi olduğu görülmektedir. Diğer uygulamaların bazıları kontrole göre daha iyiyken 

bazıları ise kontrolden daha düşüktür. Avadan serisinde ise en iyi sonucu 211.7 ppm 

ile sfalerit+kükürt uygulaması vermiştir. Benzer bir çalışmada da tarımsal alanların 

iyileştirilmesinde, kireçli alanlarda P, Fe ve Zn’un etkinliğinin arttırılmasında pirit 

kullanımının önemli bir tarımsal strateji oluşturabileceği belirlenmiştir (Addy ve ark, 

1987; Jeffrey, 1987).  Bunu ise 179.0 ppm Fe içeriği ile mikoriza+kompost 

uygulaması takip etmektedir. Toprak serileri arasından Avadan serisinin diğerine göre 

daha iyi olduğu belirlenmiştir. Her iki toprak serisinde de uygulamalar 

karşılaştırıldığında en fazla Fe içeriğinin sfalerit+kükürt uygulamasında olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 4.9). 

   Üçgül bitkisi incelendiğinde ise Karaburun serisinde tam gübreleme, mikoriza 

ve mikoriza+kompost uygulamasının sırasıyla 241.3, 235.7 ve 228.0 ppm ile bitkinin 

Fe içeriğini arttırdığı belirlenmiştir. Diğer uygulamalar kontrolden daha düşük 

düzeydedir. Avadan serisinde ise 308.3 ppm ile tam gübreleme en iyi uygulama olarak 

ortaya çıkmaktadır. Diğer uygulamalar genelde kontrolden daha iyi olarak 

belirlenmiştir. Toprak serilerinde ise istatistiksel açıdan herhangi bir farka 

rastlanmamıştır. Her iki seride de üçgül bitkisine yapılan uygulamalar 

karşılaştırıldığında tam gübreleme ve bazalt uygulamasının iyi olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 4.10). 
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Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak 

serilerinde yetiştirilen buğday bitkisinin Mn içeriğine etkileri Çizelge 4.11’de 

verilmiştir.  

 
Çizelge 4.11. Denemede Kullanılan Materyallerin Buğday Bitkisinin Mn İçeriğine  

             Etkileri (ppm) 
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 36.0 ±2.0  b-f 26.3 ±4.9  d-h 31.2 B-E 

2 28.0 ±1.0  d-f 24.7 ±3.0  f-h 26.3 DE 

3 32.3 ±7.5  b-h 37.7 ±2.5  b-d 35.0 A-C 

4 32.3 ±4.1  b-h 32.0 ±2.0  b-h 32.2 B-D 

5 37.0 ±1.0  b-e 29.0 ±5.2  c-h 33.0 B-D 

6 37.0 ±5.0  b-e 26.7 ±4.5  d-h 31.8 B-D 

7 37.7 ±11.7 b-d 34.7 ±4.7  b-f 36.2 AB 

8 33.7 ±2.8  b-g 22.0 ±2.0  h 27.8 C-E 

9 22.3 ±5.1  gh 25.7 ±17.7 e-h 24.0 E 

10 40.7 ±2.8  ab 40.3 ±1.5  a-c 40.5 A 

11 50.3 ±6.4  a 33.0 ±1.7  b-h 41.7 A 

Ortalama 35.2 A 30.2 B   

   P<0.05 
 
 

   Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak   

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin Mn içeriğine etkileri Çizelge 4.12’de 

verilmiştir. 

 
 
 

   Çizelge 4.12. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin Mn İçeriğine  
                        Etkileri (ppm)   

Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 44.3 ±13.0 cd 34.0 ±3.6  d 39.2 CD 

2 33.0 ±3.4   d 29.0 ±2.0  d 31.0 D 

3 45.7 ±10.9 cd 34.3 ±2.0  d 40.0 CD 

4 47.3 ±14.3 cd 36.0 ±8.1  d 41.7 CD 

5 43.0 ±3.4   cd 30.0 ±5.2  d 36.5 CD 

6 36.3 ±9.7   d 28.3 ±4.5  d 32.3 D 

7 34.7 ±3.5   d 48.7 ±13.5 cd 41.7 CD 

8 37.3 ±3.0   d 60.7 ±7.7  c 49.0 C 

9 36.7 ±16.0 d 43.3 ±6.1  cd 40.0 CD 

10 114.3 ±21.9 a 60.0 ±6.0  c 87.2 A 

11 89.7 ±27.4 b 47.3 ±1.5  cd 68.5 C 

Ortalama 51.1 A 41.1 B   

  P<0.05  
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Buğday bitkisi Mn içeriği bakımından incelendiğinde Karaburun serisinde en 

iyi sonucun sırasıyla 50.3 ve 40.7 ppm ile mikoriza+kompost ve mikoriza 

uygulamasından alındığı görülmektedir. Diğer uygulamalar buğday bitkisinin Mn 

içeriğini önemli derecede etkilememiştir. Avadan serisinde ise en iyi uygulamanın 

40.3 ppm Mn içeriği ile mikoriza uygulaması olduğu belirlenmiştir. Diğer uygulamalar 

genelde buğday bitkisinin Mn içeriğini kontrole oranla daha fazla arttırmıştır. Toprak 

serileri arasından ise Karaburun serisinin Avadan serisine göre daha iyi olduğu 

belirlenmiştir. Her iki seride de uygulamalar karşılaştırıldığında mikoriza ve 

mikoriza+kompost uygulamasının en iyi olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.11). 

   Üçgül bitkisinin Mn içeriğine bakıldığında Karaburun serisinde yine en iyi  

sonucun 114.3 ppm Mn içeriği ile mikoriza uygulamasında olduğu görülmektedir. 

İkinci en iyi etkiyi ise 89.7 ppm ile mikoriza+kompost uygulaması yapmıştır. Diğer 

uygulamalar buğday bitkisinin Mn içeriğini önemli derecede etkilememiştir. Benzer 

durum Avadan serisinde de geçerlidir. Mikoriza ve bazalt+kükürt+sfalerit 

uygulamasının bitkinin Mn içeriğini arttırmada sırasıyla 60.0 ppm ve 60.7 ppm Mn 

içeriği ile en fazla etkiyi yaptığı belirlenmiştir. Diğer uygulamalar genelde buğday 

bitkisinin Mn içeriğini kontrole oranla daha fazla arttırmıştır. Karaburun serisinin 

Avadan serisine göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Her iki seride de uygulamalar 

karşılaştırıldığında mikoriza uygulamasının en iyi olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.12). 
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Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak 

serilerinde yetiştirilen buğday bitkisinin Cu içeriğine etkileri Çizelge 4.13’de 

verilmiştir.  

 

   Çizelge 4.13. Denemede Kullanılan Materyallerin Buğday Bitkisinin Cu İçeriğine  
                Etkileri (ppm) 

Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 6.4 ±1.2  e-g 5.4 ±2.0  g-i 5.9 CD 

2 6.6 ±0.9  e-g 6.6 ±0.3  e-g 6.6 BC 

3 7.3 ±1.3  b-g 7.8 ±0.3  b-f 7.6 B 

4 7.3 ±0.3  b-g 7.4 ±0.6  b-g 7.4 B 

5 5.8 ±0.7  f-i 10.1 ±0.5  a 8.0 AB 

6 7.0 ±0.7  c-g 8.3 ±2.2  a-e 7.7 B 

7 6.1 ±0.5  f-h 8.9 ±1.4  a-c 7.5 B 

8 6.7 ±1.1  d-g 9.3 ±1.4  ab 8.0 AB 

9 8.8 ±1.2  a-d 9.4 ±1.1  ab 9.1 A 

10 3.0 ±0.7   j 4.2 ±0.4  h-j 3.6 E 

11 4.1 ±1.0   ij 5.7 ±0.8  f-i 4.9 D 

Ortalama 6.3 B 7.6 A   

   P<0.05 
 
 
 
 

Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun toprak   

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin Cu içeriğine etkileri Çizelge 4.14’de verilmiştir. 

 
 
 

                       Çizelge 4.14. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin Cu İçeriğine  
                         Etkileri  (ppm) 

Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 8.9 ±1.7  a-c 5.5 ±0.8  d-g 7.2 CD 

2 7.9 ±0.6  b-e 5.4 ±0.3  d-g 6.7 D 

3 9.4 ±2.9  a-c 5.3 ±0.9  e-g 7.4 B-D 

4 9.0 ±2.0  a-c 7.3 ±1.6  b-f 8.2 A-D 

5 8.7 ±0.9  a-c 3.9 ±2.3  g 6.3 D 

6 8.2 ±0.1  b-e 4.4 ±1.8  fg 6.3 D 

7 7.4 ±0.2  b-e 8.0 ±1.9  b-e 7.7 B-D 

8 8.5 ±1.5  bc 6.7 ±0.9  c-g 7.6 B-D 

9 10.0 ±1.0  ab 8.7 ±0.2  bc 9.3 AB 

10 11.6 ±3.1  a 7.8 ±0.9  b-e 9.7 A 

11 9.4 ±1.3  a-c 8.3 ±1.3  b-d 8.9 A-C 

Ortalama 9.0 A 6.5 B   

  P<0.05  
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   Cu içeriği bakımından buğday bitkisi incelendiğinde Karaburun serisinde tam 

gübreleme uygulamasının 8.8 ppm Cu içeriği ile en iyi olduğu görülmektedir. Diğer 

uygulamaların bazıları kontrole göre daha iyiyken bazıları da kontrolden daha 

düşüktür. Avadan serisinde ise en iyi sonucu 10.1 ppm ile bazalt+sfalerit uygulaması 

vermiştir. Avadan serisinde diğer uygulamaların hepsi bitkinin Cu içeriğine kontrole 

oranla önemli etkilerde bulunmuştur. Avadan toprak serisinin Karaburun serisinden 

de daha iyi olduğu belirlenmiştir. Her iki seride de uygulamalar karşılaştırıldığında 

tam gübreleme uygulaması en iyi sonucu vermektedir (Çizelge 4.13). 

   Karaburun serisinde üçgül bitkisi Cu içeriği bakımından incelendiğinde ise 

mikoriza uygulaması 11.6 ppm Cu içeriği ile en iyi sonuç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Diğer uygulamalar genelde kontrole göre daha iyi durumdadır. Avadan 

serisinde ise 8.7 ppm ile tam gübreleme uygulaması en iyi sonucu vermektedir. 

Üçgül bitkisi için Karaburun toprak serisi Avadan serisinden daha iyi olarak 

belirlenmiştir. Bütün uygulamalar her iki toprak serisinde karşılaştırıldığında ise 

mikoriza en iyi sonucu vermektedir (Çizelge 4.14). 
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Şekil 4.17. Farklı İnorganik Uygulamaların Buğday Bitkisinin Büyümesine Etkileri 
       (Avadan Serisi)  
 

 

 

 

Şekil 4.18. Farklı İnorganik Uygulamaların Buğday Bitkisinin Büyümesine Etkileri  
       (Karaburun Serisi)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Şekil 4.19. Farklı İnorganik Uygulamaların Üçgül Bitkisinin Büyümesine Etkileri  
       (Avadan Serisi) 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.20. Farklı İnorganik Uygulamaların Üçgül Bitkisinin Büyümesine Etkileri  
       (Karaburun Serisi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4.3. II. Saksı Denemesine Ait Üçgül ve Mısır Bitkilerinin Verim Değerleri 

 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin kök üstü kuru madde üretimine etkileri 

Çizelge 4.15’de verilmiştir. 

  

 

Çizelge 4.15. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin (Ön bitkisi  
           buğday) Kök Üstü Kuru Madde Üretimine Etkileri (g/saksı)  
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 3.5 ±0.0 e 24.0 ±5.9   cd 13.8 C-E 

2 2.1 ±0.5 e 23.4 ±3.3   cd 12.7 DE 

3 2.7 ±1.4 e 22.5 ±6.4   cd 12.6 DE 

4 2.8 ±0.4 e 24.6 ±0.7   cd 13.7 C-E 

5 2.5 ±0.7 e 17.1 ±8.6   d 9.8 E 

6 4.1 ±3.0 e 23.2 ±3.2   cd 13.6 C-E 

7 3.0 ±0.7 e 28.6 ±3.0   bc 15.8 CD 

8 3.3 ±1.1 e 24.7 ±1.6   cd 14.0 C-E 

9 3.2 ±0.5 e 34.1 ±12.5 ab 18.7 BC 

10 7.9 ±0.8 e 34.2 ±1.7   ab 21.0 AB 

11 8.3 ±3.1 e 39.8 ±2.2   a 24.1 A 

Ortalama 3.9 B 26.9 A   

P<0.05 
 

 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen mısır bitkisinin kök üstü kuru madde üretimine etkileri Çizelge 

4.16’da verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.16. Denemede Kullanılan Materyallerin Mısır Bitkisinin (Ön bitkisi üçgül)  
           Kök Üstü Kuru Madde Üretimine Etkileri (g/saksı)  
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 5.1 ±0.3   d 9.7 ±0.8   b-d 7.4 B 

2 11.0 ±2.8   b-d 9.4 ±0.9   b-d 10.2 AB 

3 17.6 ±4.4   a-c 11.5 ±3.9   b-d 14.5 AB 

4 16.6 ±13.8 b-d 14.8 ±10.3 b-d 15.7 AB 

5 14.9 ±6.6   b-d 8.5 ±1.3   b-d 11.7 AB 

6 11.2 ±0.8   b-d 9.1 ±1.2   b-d 10.1 AB 

7 14.2 ±12.3 b-d 11.9 ±1.1   b-d 13.1 AB 

8 10.7 ±6.9   b-d 11.6 ±3.7   b-d 11.1 AB 

9 9.3 ±5.8   b-d 13.4 ±1.2   b-d 11.3 AB 

10 20.4 ±10.8 ab 10.8 ±2.3   b-d 15.6 AB 

11 27.5 ±5.6   a 7.7 ±2.5   cd 17.6 A 

Ortalama 14.4 A 10.8 B   

P<0.05 
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Bitkiler kök üstü kuru madde üretimleri açısından incelendiğinde üçgül 

bitkisinin kuru madde üretimini Karaburun toprak serisinde sırasıyla 8.3 g/saksı ve 7.9 

g/saksı kuru madde üretimi ile en fazla mikoriza+kompost ve mikoriza uygulamasının 

arttırdığı belirlenmiştir. Karaburun toprak serisinde bu iki uygulama hariç diğer 

uygulamaların bir kısmı kontrole göre daha fazla kuru madde üretimi sağlarken 

bazıları da kontrolden daha düşük düzeyde kuru madde üretimi sağlamıştır. Avadan 

toprak serisinde de aynı şekilde sırasıyla 39.8 g/saksı ve 34.2 g/saksı kuru madde 

üretimi ile mikoriza+kompost ve mikoriza uygulaması üçgül bitkisinin kuru madde 

üretimini en fazla arttıran uygulamalar olmuştur. Avadan toprak serisinde diğer 

uygulamaların bir kısmı kontrolden iyiyken bazıları da daha düşük düzeyde kuru 

madde üretmişlerdir. Her iki toprak serisi karşılaştırıldığında Avadan serisi Karaburun 

toprak serisine göre çok daha iyi bir sonuç vermiştir. Her iki toprak serisinde buğday 

bitkisine yapılan uygulamalar karşılaştırıldığında ise yine mikoriza ve 

mikoriza+kompost uygulamasının en iyi sonucu verdiği, diğer uygulamaların 

istatistiksel açıdan herhangi bir önem taşımadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.15). 

   Mısır bitkisi incelendiğinde ise Karaburun toprak serisinde en fazla kuru 

madde üretimini yine aynı şekilde 27.5 g/saksı ve 20.4 g/saksı kuru madde üretimi ile 

mikoriza+kompost ve mikoriza uygulamasının arttırdığı belirlenmiştir. Diğer 

uygulamalar ise genelde kontrolden daha fazla kuru madde üretimi sağlamışlardır. 

Avadan toprak serisinde ise genelde uygulamalar arasında istatistiksel açıdan bir fark 

belirlenmemiştir. Toprak serileri karşılaştırıldığında Karaburun toprak serisinin 

Avadan serisine göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Üçgül bitkisi için her iki seride 

bütün uygulamalar karşılaştırıldığında ise en iyi sonucu mikoriza+kompost 

uygulamasının verdiği belirlenmiştir (Çizelge 4.16). 

Benzer bir çalışmada, Ülgen ve Aksu (1969) ve Yurtsever ve ark (1967), 

Trabzon ve Rize Bölgesi asidik topraklarında yürüttükleri araştırmalarda da ince 

öğütülmüş kaya fosfatı uygulaması ile mısır veriminin arttığını rapor etmişlerdir.  
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Şekil 4.21. Uygulamaların üçgül bitkisinin (ön bitkisi buğday) kök üstü kuru madde  
       ağırlığına etkisi (Avadan serisi) 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.22. Uygulamaların üçgül bitkisinin (ön bitkisi buğday) kök üstü kuru madde  
       ağırlığına etkisi   (Karaburun serisi) 
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Şekil 4.23. Uygulamaların mısır bitkisinin (ön bitkisi üçgül) kök üstü kuru madde  
        ağırlığına etkisi  (Avadan serisi) 
 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4.24. Uygulamaların mısır bitkisinin (ön bitkisi üçgül) kök üstü kuru madde  
        ağırlığına etkisi  (Karaburun serisi) 
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 Araştırma sonuçları kök üstü kuru madde üretimi açısından 

değerlendirildiğinde Avadan serisinde yetiştirilen üçgül bitkisinde en fazla kuru 

madde üretiminin tam gübreleme, mikoriza ve mikoriza+kompost uygulamasında 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.21). 

 Karaburun serisinde yetiştirilen üçgül bitkisinde mikoriza ve 

mikoriza+kompost uygulaması kontrole göre çok fazla kuru madde üretimi 

sağlamıştır. Diğer uygulamalar kontrole oranla bir farklılık göstermemiştir (Şekil 

4.22). 

 Mısır bitkisi kök üstü kuru madde üretimi açısından değerlendirildiğinde 

Avadan serisinde kükürt uygulaması hariç diğer uygulamalarda kontrole oranla 

herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır (Şekil 4.23). 

 Mısır bitkisi Karaburun serisinde değerlendirildiğinde ise en iyi sonucun 

mikoriza ve mikoriza+kompost uygulamasından elde edildiği belirlenmiştir. Diğer 

uygulamalarda kontrole yakın bir değer belirlenmiştir (Şekil 4.24). 
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4.4. II. Saksı Denemesine Ait Üçgül ve Mısır Bitkilerinin Element İçerikleri 

 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin %P içeriğine etkileri Çizelge 4.17’de 

verilmiştir. 

  

Çizelge 4.17. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin P İçeriğine   
           Etkileri (%) 

Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 0.219 ±0.01 cd 0.107 ±0.02 h-j 0.163 A-C 

2 0.192 ±0.01 ef 0.088 ±0.01 k 0.140 E 

3 0.206 ±0.01 de 0.121 ±0.01 gh 0.163 A-C 

4 0.176 ±0.06 f 0.127 ±0.02 g 0.151 C-E 

5 0.194 ±0.02 ef 0.120 ±0.03 gh 0.157 B-D 

6 0.193 ±0.01 ef 0.088 ±0.01 k 0.141 E 

7 0.208 ±0.00 de 0.091 ±0.02 jk 0.150 DE 

8 0.209 ±0.03 de 0.091 ±0.01 jk 0.150 DE 

9 0.242 ±0.02 ab 0.089 ±0.03 jk 0.165 AB 

10 0.250 ±0.01 a 0.097 ±0.01 i-k 0.173 A 

11 0.228 ±0.04 bc 0.110 ±0.01g-i 0.169 AB 

Ortalama 0.211 A 0.103 B   

P<0.05 
 
 

 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen mısır bitkisinin %P içeriğine etkileri Çizelge 4.18’de 

verilmiştir. 

 

 
Çizelge 4.18. Denemede Kullanılan Materyallerin Mısır Bitkisinin P İçeriğine   
           Etkileri (%) 
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 0.137 ±0.01 d 0.081 ±0.00 ef 0.109 F 

2 0.153 ±0.01 cd 0.080 ±0.00 ef 0.117 EF 

3 0.177 ±0.02 b 0.096 ±0.01 e 0.136 BC 

4 0.182 ±0.03 b 0.096 ±0.01 e 0.139 B 

5 0.176 ±0.02 b 0.093 ±0.00 e 0.134 BC 

6 0.156 ±0.01 c 0.091 ±0.01 e 0.124 C-E 

7 0.171 ±0.03 bc 0.073 ±0.02 f 0.122 DE 

8 0.171 ±0.02 bc 0.088 ±0.02 ef 0.130 B-D 

9 0.183 ±0.01 b 0.082 ±0.00 ef 0.133 B-D 

10 0.215 ±0.02 a 0.154 ±0.01 c 0.185 A 

11 0.211 ±0.01 a 0.155 ±0.03 c 0.183 A 

Ortalama 0.176 A 0.099 B   

P<0.05 
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 Üçgül bitkisinin P içerikleri her iki toprak serisinde de istatistiksel açıdan 

değerlendirildiğinde Karaburun toprak serisi üzerinde yetiştirilen üçgül bitkisinde en 

iyi sonuca % 0.250 P içeriği ile mikoriza ve % 0.242 P içeriği ile tam gübreleme 

uygulamasında ulaşılmıştır. Ancak aynı durum Avadan toprak serisinde yetiştirilen 

üçgül bitkisi için geçerli değildir. Avadan serisinde kükürt uygulaması (% 0.127) 

hariç diğer bütün uygulamalar üçgül bitkisinin P içeriğini artırmamıştır. Her iki 

toprak serisi P içerikleri bakımından karşılaştırıldığında Karaburun serisinin Avadan 

serisine göre bitkinin P içeriğini çok fazla miktarda arttırdığı belirlenmiştir. Üçgül 

bitkisi için bütün uygulamalar her iki toprak serisinde karşılaştırıldığında mikoriza ve 

mikoriza+kompost uygulamasının en iyi sonucu verdiği belirlenmiştir (Çizelge 4.17). 

   Aynı şekilde mısır bitkisinin P içeriği istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde 

Karaburun toprak serisinde yetiştirilen mısır bitkisinde bütün uygulamalarda kontrole 

oranla P içeriğinde önemli artışlar belirlenmiştir. Özellikle % 0.215 P içeriği ile 

mikoriza ve % 0.211 P içeriği ile mikoriza+kompost  uygulaması önemli farklılıklar 

göstermiştir. Avadan serisinde yetiştirilen mısır bitkisi için de benzer bir durum söz 

konusudur. Yine bitkinin P içeriğini en fazla artıran uygulama % 0.155 P içeriği ile 

mikoriza+kompost ve % 0.154 P içeriği ile mikoriza uygulamasıdır. Bu iki toprak 

serisi karşılaştırıldığında Karaburun serisinin Avadan serisinden daha iyi olduğu 

belirlenmiştir. Mısır bitkisinde bütün uygulamalar her iki seride karşılaştırıldığında 

ise benzer şekilde en iyi uygulamanın mikoriza ve mikoriza+kompost  uygulaması 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.18). 

   Yapılan benzer çalışmalarda da mikoriza mantarının besin elementleri, 

özellikle de P alımına katkısı kontrollü koşullarda ve tarla denemeleriyle 

ispatlanmıştır (Kothari ve ark, 1991; Ortaş ve ark, 1996; Hooker ve Atkinson, 1996). 
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Şekil 4.25. Uygulamaların üçgül bitkisinin (ön bitkisi buğday) P içeriğine etkisi  
        (Avadan serisi) 
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 Şekil 4.26. Uygulamaların üçgül bitkisinin (ön bitkisi buğday) P içeriğine etkisi  
          (Karaburun serisi) 
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Şekil 4.27. Uygulamaların mısır bitkisinin (ön bitkisi üçgül) P içeriğine etkisi  
        (Avadan serisi)  
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 Şekil 4.28. Uygulamaların mısır bitkisinin (ön bitkisi üçgül) P içeriğine etkisi  
        (Karaburun serisi) 
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 Araştırma bulgularına göre Avadan toprak serisinde yetiştirilen üçgül 

bitkisinin P içeriği incelendiğinde yapılan uygulamaların kontrole oranla üçgül 

bitkisinin P içeriğini arttırmada çok fazla etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Hemen 

hemen uygulamaların tümü kontrole yakın bir değer vermiştir (Şekil 4.25). 

 Karaburun serisinde yetiştirilen üçgül bitkisinin P içeriği incelendiğinde tam 

gübreleme ve mikoriza uygulamalarının kontrole oranla bitkinin P içeriğini arttırdığı 

belirlenmiştir. Diğer uygulamaların kontrole göre bir farkı olmadığı belirlenmiştir 

(Şekil 4.26). 

 Mısır bitkisi P içeriği bakımından incelendiğinde Avadan toprak serisinde 

mikoriza ve mikoriza+kompost uygulamasının kontrole oranla bitkinin P içeriğini 

çok fazla arttırdığı belirlenmiştir. Diğer uygulamalar kontrole yakın bir değer 

vermiştir (Şekil 4.27). 

 Karaburun serisinde yetiştirilen mısır bitkisinin P içeriği incelendiğinde 

benzer şekilde mikoriza ve mikoriza+kompost uygulaması bitkinin P içeriğini önemli 

derecede arttırmıştır (Şekil 4.28). 
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Şekil 4.29. Mikoriza Uygulamasının Üçgül Bitkisinin Büyümesine Etkisi (Avadan  
       Serisi)  
 

 

Şekil 4.30. Mikoriza Uygulamasının Üçgül Bitkisinin Büyümesine Etkisi (Karaburun  
       Serisi)  
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 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin %K üretimine etkileri Çizelge 4.19’da 

verilmiştir. 

  

Çizelge 4.19. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin K İçeriğine  
           Etkileri (%) 
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 2.82 ±0.2 cd 1.95 ±0.21 e 2.39 CD 

2 2.95 ±0.0 b-d 2.24 ±0.15 e 2.59 BC 

3 2.79 ±0.3 cd 2.01 ±0.02 e 2.40 CD 

4 3.18 ±0.4 bc 2.20 ±0.17 e 2.69 B 

5 3.11 ±0.1 bc 2.30 ±0.24 e 2.70 B 

6 3.14 ±0.1 bc 1.98 ±0.05 e 2.56 BC 

7 3.25 ±0.2 b 2.18 ±0.30 e 2.71 B 

8 3.07 ±0.1 bc 2.03 ±0.03 e 2.55 BC 

9 3.62 ±0.1 a 2.84 ±0.40 cd 3.23 A 

10 2.33 ±0.0 e 2.14 ±0.04 e 2.23 D 

11 2.68 ±0.0 d 2.25 ±0.12 e 2.46 B-D 

Ortalama 2.99 A 2.19 B   

P<0.05 
 
 
 
 

Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen mısır bitkisinin %K üretimine etkileri Çizelge 4.20’de 

verilmiştir. 

 

 
Çizelge 4.20. Denemede Kullanılan Materyallerin Mısır Bitkisinin K İçeriğine   
           Etkileri (%) 
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 2.60 ±0.2 c-e 1.92 ±0.2 fg 2.26 C 

2 2.63 ±0.1 c-e 2.14 ±0.4 e-g 2.38 C 

3 2.26 ±0.2 e-g 1.92 ±0.1 fg 2.09 C 

4 2.30 ±0.4 e-g 1.84 ±0.0 g 2.07 C 

5 2.59 ±0.1 c-e 1.87 ±0.0 g 2.23 C 

6 2.45 ±0.2 d-f 2.00 ±0.4 fg 2.23 C 

7 2.20 ±0.2 e-g 2.27 ±0.6 e-g 2.23 C 

8 2.45 ±0.1 ef 1.79 ±0.1 g 2.12 C 

9 3.57 ±0.13 a 3.01 ±0.7 bc 3.29 A 

10 3.12 ±0.2 a-c 2.36 ±0.2 e-g 2.74 B 

11 3.30 ±0.1 ab 2.95 ±0.2 b-d 3.12 A 

Ortalama 2.68 A 2.19 B   

P<0.05 
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Araştırma sonuçları K içerikleri bakımından incelendiğinde üçgül bitkisi için 

Karaburun serisinde en iyi sonucu % 3.62 K içeriği ile tam gübreleme uygulaması 

vermiştir. Hemen hemen diğer bütün uygulamalar ise kontrole göre üçgül bitkisinin K 

içeriğini arttırmıştır. Aynı durum Avadan serisinde yetiştirilen buğday bitkisi için de 

geçerlidir. Burada da en iyi sonucu % 2.84 K içeriği ile tam gübreleme uygulaması 

vermiştir. Diğer bütün uygulamalar kontrole göre daha iyi bir sonuç vermiştir. Toprak 

serileri karşılaştırıldığında  Karaburun serisinin Avadan serisine göre daha iyi olduğu 

belirlenmiştir. Her iki seride de bütün uygulamalar karşılaştırıldığında tam gübreleme 

uygulamasından sonra en iyi sonucun sfalerit+kükürt uygulaması olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 4.19). 

   Mısır bitkisi incelendiğinde ise Karaburun serisinde en iyi sonucu yine % 

3.57 K içeriği ile tam gübreleme uygulaması vermiştir. Mikoriza+kompost uygulaması 

ise % 3.30 K içeriği ile tam gübrelemeyi takip etmektedir. Üçgül bitkisinde bazı 

uygulamalar kontrolden iyi durumdayken bazı uygulamalar ise kontrolün altında 

kalmıştır. Avadan serisinde yetiştirilen üçgül bitkisinde de tam gübreleme uygulaması 

% 3.01 K içeriği ile en iyi sonucu vermiştir. Bunu yine mikoriza+kompost uygulaması 

% 2.95 K içeriği ile takip etmektedir. Diğer bütün uygulamalar ise kontrole göre üçgül 

bitkisinin K içeriğini arttırmıştır. Toprak serileri karşılaştırıldığında Karaburun 

serisinin Avadan serisine göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Her iki seride de 

uygulamalar karşılaştırıldığında tam gübreleme ve mikoriza+kompost uygulamasının 

en iyi olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.20). 
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 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin Zn içeriğine etkileri Çizelge 4.21’de 

verilmiştir. 

    

Çizelge 4.21. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin Zn İçeriğine  
           Etkileri (ppm) 
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 25.2 ±1.8   c-e 22.4 ±6.0   e 23.8 D 

2 33.5 ±4.0   c-e 28.4 ±4.2   c-e 31.0 B-D 

3 30.4 ±5.9   c-e 40.5 ±11.4 b-d 35.4 B-D 

4 27.0 ±9.5   c-e 26.5 ±4.3   c-e 26.8 CD 

5 34.6 ±2.5   c-e 39.3 ±7.3   b-e 37.0 BC 

6 41.0 ±14.0 bc 23.0 ±1.4   de 32.0 B-D 

7 33.9 ±1.7   c-e 30.9 ±9.4   c-e 32.4 B-D 

8 39.6 ±4.9   b-e 39.7 ±1.7   b-e 39.7 B 

9 75.1 ±9.5   a 53.2 ±16.7 b 64.1 A 

10 27.5 ±2.5   c-e 42.3 ±6.8   bc 34.9 B-D 

11 40.6 ±22.4 b-d 39.2 ±9.0   b-e 39.9 B 

Ortalama 37.1 A 35.0 A   

P<0.05 
 
 
 
 
 

Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen mısır bitkisinin Zn içeriğine etkileri Çizelge 4.22’de verilmiştir. 

 
 
 

Çizelge 4.22. Denemede Kullanılan Materyallerin Mısır Bitkisinin Zn İçeriğine  
           Etkileri (ppm) 
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 23.2 ±3.9   e 24.1 ±4.9   e 23.7 F 

2 29.3 ±5.4   e 25.9 ±3.2   e 27.6 EF 

3 45.4 ±5.7   b-e 38.3 ±4.1   b-e 41.9 C-F 

4 36.6 ±3.2   c-e 29.3 ±0.7   e 33.0 D-F 

5 50.2 ±2.6   b-e 43.1 ±1.5   b-e 46.6 B-E 

6 42.5 ±13.5 b-e 27.3 ±2.8   e 34.9 D-F 

7 44.7 ±16.4 b-e 33.6 ±1.3   de 39.2 C-F 

8 60.5 ±27.0 a-d 35.8 ±9.1   c-e 48.1 B-D 

9 82.2 ±31.1 a 65.4 ±9.8   ab 73.8 A 

10 43.6 ±2.0   b-e 85.3 ±1.7   a 64.5 AB 

11 47.2 ±2.1   b-e 62,8 ±47.1 a-c 55.0 BC 

Ortalama 46.0 A 42.8 A   

P<0.05 
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Araştırma sonuçları Zn içerikleri bakımından incelendiğinde Karaburun 

toprak serisinde yetiştirilen buğday bitkisinde en fazla Zn içeriğinin 75.1 ppm ile tam 

gübreleme uygulamasında olduğu görülmektedir. Bunu takiben 41.0 ppm Zn içeriği ile 

bazalt+kükürt uygulaması gelmektedir. Avadan toprak serisinde ise en fazla Zn 

içeriğini arttıran uygulamanın 53.2 ppm ile yine tam gübreleme ve bunu takiben 42.3 

ppm ile mikoriza uygulaması olarak belirlenmiştir. Diğer uygulamalar kontrole göre 

daha iyi durumdadır. Her iki toprak serisi karşılaştırıldığında hem Karaburun serisi 

hem de Avadan serisi arasında istatistiksel açıdan bir fark olmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Buğday bitkisine yapılan uygulamalar karşılaştırıldığında ise tam 

gübreleme uygulamasının Zn içeriğine en fazla etkiyi yaptığı belirlenmiştir (Çizelge 

4.21). 

   Zn içerikleri bakımından mısır bitkisi incelendiğinde ise Karaburun serisinde 

en iyi sonucu 82.2 ppm Zn içeriği ile tam gübreleme uygulamasının verdiği, daha 

sonra ise diğer uygulamaların genelde aynı oranda etkide bulunduğu görülmektedir. 

Avadan serisinde yetiştirilen mısır bitkisinde ise en iyi sonucu 85.3 pm Zn içeriği ile 

mikoriza uygulamasının verdiği belirlenmiştir. Toprak serileri karşılaştırıldığında 

Karaburun serisi ve  Avadan serisi arasında istatistiksel açıdan bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. Uygulamalar her iki toprak serisinde karşılaştırıldığında ise tam 

gübreleme uygulamasının en iyi olduğu, bunu mikoriza+kompost uygulamasının takip 

ettiği belirlenmiştir (Çizelge 4.22). 

   II.Saksı denemesinde I.Saksı denemesine göre bitkilerin Zn içeriklerinde bir 

artış olduğu belirlenmiştir. Bu artışın uygulanan materyallerin zaman içerisinde 

oksidasyona uğrayarak çözünürlüklerinin artmış olabileceğinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Benzer şekilde Nesheim ve ark (1997), yaptıkları çalışmada 

çözünürlüğü yüksek sülfatlı gübrelerin kullanılmaları sonucu kükürdün hızla yıkandığı 

yağışlı bölgelerde elementer kükürt uygulamasının tarımsal açıdan önemli olduğunu, 

elementer kükürdün oksidasyonunda da ortamda sülfürik asit oluşur ki bu asidin 

bölgemiz toprakları gibi kireç içeriği ve buna bağlı olarak da pH’sı yüksek olan 

alanlarda bitkilere toprakta alınabilirlikleri yavaş olan fosfor ve diğer bazı elementlerin 

(Fe, Mn, Cu ve Zn) alımını arttırmasının beklendiğini belirlemişlerdir. 
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 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin Fe içeriğine etkileri Çizelge 4.23’de 

verilmiştir. 

  

 
Çizelge 4.23. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin Fe İçeriğine  
           Etkileri (ppm)   
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 228.0 ±26.2  b-f 356.3 ±68.3 ab 292.2 AB 

2 316.7 ±34.5  a-c 289.7 ±6.6   a-f 303.2 A 

3 235.7 ±17.0  b-f 282.7 ±29.7 a-f 259.2 AB 

4 221.0 ±9.5   c-f 287.0 ±30.3 a-f 254.0 AB 

5 212.0 ±27.2  c-f 256.0 ±35.5 a-f 234.0 AB 

6 233.7 ±64.6  b-f 296.7 ±33.7 a-e 265.2 AB 

7 174.7 ±41.3  ef 232.7 ±66.1 b-f 203.7 B 

8 277.3 ±191.7a-f 236.3 ±24.2 b-f 256.8 AB 

9 385.0 ±188.3a 213.0 ±8.8   c-f 299.0 A 

10 158.3 ±15.0  f 312.0 ±22.1 a-d 235.2 AB 

11 181.0 ±49.1  d-f 311.3 ±29.5 a-d 246.2 AB 

Ortalama 238.5 B 279.4 A   

P<0.05 
 
 
 

Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen mısır bitkisinin Fe içeriğine etkileri Çizelge 4.24’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.24. Denemede Kullanılan Materyallerin Mısır Bitkisinin Fe İçeriğine  
           Etkileri (ppm) 
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 116.0 ±6.08    d 155.0 ±42.0  b-d 135.5 C 

2 133.0 ±20.30  cd 169.3 ±25.1  b-d 151.2 BC 

3 133.3 ±21.22  cd 174.3 ±5.1    b-d 153.8 BC 

4 126.7 ±27.47  cd 177.3 ±39.1  b-d 152.0 BC 

5 134.3 ±29.50  cd 148.0 ±27.7  b-d 141.2 C 

6 161.3 ±13.65  b-d 197.7 ±20.9  a-c 179.5 A-C 

7 150.3 ±24.58  b-d 188.0 ±74.4  a-d 169.2 A-C 

8 143.0 ±25.16  cd 216.3 ±63.2  ab 179.7 A-C 

9 145.0 ±40.73  b-d 251.7 ±48.9  a 198.3 AB 

10 145.0 ±22.54  b-d 175.3 ±55.5  b-d 160.2 A-C 

11 161.7 ±23.18  b-d 244.3 ±49.8  a 203.0 A 

Ortalama 140.9 B 190.7 A   

P<0.05 
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Araştırma sonuçlarına göre üçgül bitkisi Fe içeriği bakımından incelendiğinde 

Karaburun serisinde tam gübreleme uygulamasının 385.0 ppm Fe içeriği ile en iyi 

olduğu görülmektedir. Bunu da 316.7 ppm Fe içeriği ile bazalt uygulaması takip 

etmektedir. Diğer uygulamaların bazıları kontrole göre daha iyiyken bazıları ise 

kontrolden daha düşüktür. Avadan serisinde ise istatistiksel açıdan hiçbir uygulama 

önem arz etmemektedir. Toprak serileri arasından Avadan serisinin diğerine göre daha 

iyi olduğu belirlenmiştir. Her iki toprak serisinde de uygulamalar karşılaştırıldığında 

en fazla Fe içeriğinin bazalt ve tam gübreleme uygulamasında olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 4.23). 

   Mısır bitkisi incelendiğinde ise Karaburun serisinde bütün uygulamalar 

kontrole oranla bitkinin Fe içeriğini arttırmıştır. Avadan serisinde ise 

mikoriza+kompost uygulaması 244.3 ppm Fe içeriği ile en iyi uygulama olarak ortaya 

çıkmaktadır. Diğer uygulamalar genelde kontrolden daha iyi olarak belirlenmiştir. 

Toprak serilerinde ise Avadan serisi Karaburun sersinden önemli olarak bulunmuştur. 

Her iki seride de üçgül bitkisine yapılan uygulamalar karşılaştırıldığında 

mikoriza+kompost uygulamasının iyi olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.24). 
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 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin Mn içeriğine etkileri Çizelge 4.25’de 

verilmiştir. 

  

 
Çizelge 4.25. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin Mn İçeriğine  
           Etkileri (ppm) 
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 52.7 ±4.9   c-f 45.0 ±3.6   c-f 48.8 BC 

2 60.3 ±7.5   bc 39.7 ±2.0   ef 50.0 BC 

3 62.7 ±3.7   bc 57.3 ±5.0   c-e 60.0 AB 

4 52.0 ±2.6   c-f 58.3 ±12.7 cd 55.2 A-C 

5 58.0 ±7.0   cd 41.0 ±7.0   d-f 49.5 BC 

6 47.7 ±5.5   c-f 40.3 ±11.0 d-f 44.0 C 

7 53.7 ±4.5   c-f 45.3 ±15.5 c-f 49.5 BC 

8 54.0 ±6.0   c-f 38.7 ±11.5 f 46.3 C 

9 57.3 ±3.5   c-e 36.0 ±13.0 f 46.7 C 

10 85.7 ±12.3 a 46.3 ±2.0   c-f 66.0 A 

11 75.3 ±22.8 ab 37.0 ±5.0   f 56.2 A-C 

Ortalama 59.9 A 44.1 B   

P<0.05 
 

Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen mısır bitkisinin Mn içeriğine etkileri Çizelge 4.26’da 

verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.26. Denemede Kullanılan Materyallerin Mısır Bitkisinin Mn İçeriğine  
           Etkileri (ppm) 
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 56,0 ±5,00   c-e 58,3 ±7,57   c-e 57,2 BC 

2 111,7 ±15,57 b 35,7 ±9,02   e 73,7 B 

3 160,3 ±14,74 a 64,0 ±13,53 c-e 112,2 A 

4 138,7 ±41,05 ab 70,3 ±12,22 cd 104,5 A 

5 72,3 ±45,88 cd 47,0 ±18,33 c-e 59,7 BC 

6 63,0 ±18,36 c-e 40,7 ±16,74 de 51,8 BC 

7 56,7 ±2,52   c-e 65,0 ±14,73 c-e 60,8 BC 

8 53,7 ±2,08   c-e 56,0 ±6,56   c-e 54,8 BC 

9 48,0 ±7,55   c-e 49,3 ±15,01 c-e 48,7 C 

10 76,7 ±18,88 c 38,7 ±1,53   de 57,7 BC 

11 62,0 ±1,73   c-e 31,7 ±9,71   e 46,8 C 

Ortalama 81,7 A 50,6 B   

P<0.05 
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Araştırma bulguları Karaburun serisinde yetiştirilen üçgül bitkisinin Mn 

içeriği bakımından incelendiğinde en iyi sonucun 85.7 ppm Mn içeriği ile mikoriza 

uygulamasında, bunu takiben de 75.3 ppm Mn içeriği ile mikoriza+kompost 

uygulamasında olduğu belirlenmiştir. Avadan serisinde ise yapılan uygulamalar 

üçgül bitkisinin Mn içeriğinde önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. Toprak 

serilerinden ise Karaburun serisinin Avadan serisine göre daha iyi olduğu 

belirlenmiştir. Her iki toprak serisinde üçgül bitkisine yapılan uygulamalar 

karşılaştırıldığında ise mikoriza uygulamasının bitkinin Mn içeriğini en fazla arttıran 

uygulama olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.25). 

 Mısır bitkisi Mn içeriği bakımından incelendiğinde ise Karaburun serisinde 

sfalerit uygulamasının 160.3 ppm Mn içeriği ile en iyi uygulama olduğu 

belirlenmiştir. Avadan serisinde ise kükürt uygulaması 58.3 ppm Mn içeriği ile en iyi 

uygulama olarak belirlenmiştir. Toprak serileri arasından ise Karaburun serisi 

Avadan serisinden daha iyi olarak bulunmuştur. Bütün uygulamalar arasında ise her 

iki seride de sfalerit ve kükürt uygulaması en iyi uygulama olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 4.26). 
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 Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen üçgül bitkisinin Cu içeriğine etkileri Çizelge 4.27’de 

verilmiştir. 

  

 
Çizelge 4.27. Denemede Kullanılan Materyallerin Üçgül Bitkisinin Cu İçeriğine  
           Etkileri (ppm)  
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 8.0 ±3.9  a-d 5.5 ±1.7  d-f 6.7 AB 

2 7.3 ±0.7  a-e 7.9 ±0.5  a-d 7.6 AB 

3 8.4 ±0.9  a-c 8.3 ±1.2  a-d 8.4 A 

4 4.6 ±1.5  ef 9.2 ±0.8  a 6.9 AB 

5 6.3 ±1.2  b-f 8.6 ±1.7  a-c 7.4 AB 

6 6.5 ±1.2  a-f 8.9 ±0.5  ab 7.7 A 

7 4.3 ±0.5  f 7.1 ±0.7  a-e 5.7 B 

8 5.8 ±1.6  c-f 8.3 ±0.4  a-d 7.0 AB 

9 8.1 ±0.5  a-d 6.4 ±1.6  b-f 7.2 AB 

10 6.7 ±0.4  a-f 7.6 ±1.4  a-d 7.1 AB 

11 7.3 ±1.8  a-e 6.7 ±0.0  a-f 7.0 AB 

Ortalama 6.7 B 7.7 A   

P<0.05 
 
 
 

Denemede saksılara uygulanan materyallerin Avadan ve Karaburun 

serilerinde yetiştirilen mısır bitkisinin Cu içeriğine etkileri Çizelge 4.28’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.28. Denemede Kullanılan Materyallerin Mısır Bitkisinin Cu İçeriğine  
           Etkileri (ppm)   
Uygulamalar Karaburun Avadan Ortalama 

1 7.1 ±1.3  cd 7.1 ±0.8  cd 7.1 AB 

2 6.1 ±0.6  d 7.0 ±0.9  cd 6.6 B 

3 7.2 ±2.0  b-d 6.9 ±0.4  cd 7.1 AB 

4 9.0 ±3.1  a-d 6.9 ±1.6  cd 8.0 AB 

5 8.4 ±3.0  a-d 6.8 ±0.5  cd 7.6 AB 

6 10.3 ±2.9  ab 6.9 ±0.5  cd 8.6 AB 

7 8.0 ±2.9  a-d 6.9 ±0.5  cd 7.5 AB 

8 7.6 ±0.7  a-d 6.3 ±0.7  d 6.9 AB 

9 9.8 ±1.3  a-c 7.8 ±1.3  a-d 8.8 A 

10 8.3 ±0.6  a-d 7.6 ±0.7  a-d 8.0 AB 

11 10.5 ±1.3  a 7.4 ±0.3  a-d 8.9 A 

Ortalama 8.4 A 7.1 B   

P<0.05 
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 Cu içeriği bakımından üçgül bitkisi incelendiğinde Karaburun serisinde 

yapılan uygulamaların bitkinin Cu içeriğine herhangi bir etkide bulunmadığı 

belirlenmiştir. Avadan serisinde ise kükürt uygulamasının 9.2 ppm Cu içeriği ile 

bitkinin Cu içeriğine en fazla etkiyi yaptığı belirlenmiştir. Avadan serisi Karaburun 

serisinden daha iyi olarak bulunmuştur. Her iki seride de yapılan bütün uygulamalar 

karşılaştırıldığında sfalerit ve bazalt+kükürt uygulaması en iyi olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 4.27). 

 Mısır bitkisinde ise Karaburun serisinde en fazla etkiyi 10.5 ppm Cu içeriği 

ile mikoriza+kompost uygulaması, Avadan serisinde ise 7.8 ppm Cu içeriği ile tam 

gübreleme, 7.6 ppm ile mikoriza ve 7.4 ppm ile mikoriza+kompost uygulaması en iyi 

uygulama olarak bulunmuştur. Burada Karaburun serisi Avadan serisinden daha iyi 

olarak bulunmuştur. Her iki seride de bütün uygulamalar karşılaştırıldığında tam 

gübreleme ve mikoriza+kompost uygulamasının bitkinin Cu içeriğine en fazla etkide 

bulunduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.28). 
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 Denemede saksılara uygulanan materyallerin toprağın kimyasal özelliklerine 

yaptığı etkiyi belirlemek için II. saksı denemesindeki bitkiler hasat edildikten sonra 

toprağın bazı kimyasal analizleri yapılmış ve Çizelge 4.29 ve Çizelge 4.30’da 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.29. Hasat sonrası toprak analiz değerleri (Avadan serisi) 

  P2O5 (kg/da) K2O (kg/da) Zn (ppm)  

 1 6.75 24.05 0.79 

 2 9.02 28.33 0.90 

 3 7.84 36.89 1.29 

 4 9.76 29.64 1.48 

Avadan 5 8.87 36.56 1.62 

 6 5.44 29.97 1.83 

 7 7.95 31.95 1.26 

 8 7.76 28.99 1.21 

 9 8.31 68.84 1.89 

 10 7.06 27.67 5.42 

 11 6.15 31.62 2.87 

 

 

 

 

Çizelge 4.30.Hasat sonrası toprak analiz değerleri (Karaburun serisi) 

  P2O5 (kg/da) K2O (kg/da) Zn (ppm) 

 1 5.48 75.91 0.70 

 2 7.09 73.07 1.08 

 3 8.27 72.93 1.74 

 4 9.27 81.88 1.14 

Karaburun 5 9.48 82.87 2.55 

 6 8.79 78.9 1.18 

 7 10.29 81.55 1.52 

 8 6.58 73.59 1.38 

 9 9.14 118.34 2.19 

 10 10.06 62.98 1.51 

 11 15.21 81.22 1.69 

 

  



4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA                   Ahmet DEMİRBAŞ 

 70

 İkinci hasat sonrası yapılan toprak analizleri P2O5  bakımından incelendiğinde 

Avadan serisinde hemen hemen bütün uygulamaların toprağın P2O5 içeriğini kontrole 

oranla arttırdığı belirlenmiştir. En fazla etkiyi ise bazalt ve kükürt uygulamasının 

yaptığı belirlenmiştir. Bunun nedeninin ise bazaltın içeriğindeki P’den kaynaklandığı 

düşünülmektedir. K2O içeriğini ise en fazla tam gübreleme uygulaması arttırmıştır. 

Zn içeriği bakımından incelersek bütün uygulamalar kontrole göre toprakların Zn 

içeriğini arttırırken en fazla etkiyi bazalt+sfalerit uygulaması yapmıştır (Çizelge 

4.29). 

 Karaburun serisinde ise yine benzer şekilde bütün uygulamaların toprağın 

P2O5 içeriğini kontrole oranla arttırdığı belirlenmiştir. En fazla etkiyi ise 

mikoriza+kompost uygulaması yapmıştır. K2O içeriğini ise Avadan serisinde olduğu 

gibi tam gübreleme uygulaması arttırmıştır.  Karaburun serisinde topraktaki Zn 

içeriğini en fazla arttıran uygulama mikoriza ve mikoriza+kompost uygulaması 

olmuştur. Diğer uygulamalar kontrole oranla toprağın Zn içeriğini arttırmıştır 

(Çizelge 4.30). 
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5.SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

 

 Araştırmanın amacı Akdeniz kıyı şeridinde kalkerli ve marn ana materyal 

üzerinde oluşmuş ve daha sonra erozyona veya bozunuma uğramış verimliliği düşük 

marjinal toprakların değişik organik ve mineral kayaçların ve bunların 

kombinasyonlarının bitki gelişimi üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Araştırmada 

kullanılan materyallerin bitkinin makro ve mikroelement içerikleri üzerindeki etkileri 

de araştırılmıştır.  

 Araştırma bulguları değerlendirildiğinde uygulanan materyallerin her iki seri 

toprağında da farklı yansımalar gösterdiği görülmektedir.  

Araştırma bulgularına göre mikoriza ve mikoriza + kompost uygulamasının 

diğer uygulamalara göre bitki büyümesi üzerine en iyi etkiyi yaratırken, tam 

gübreleme uygulaması bitkinin besin elementi içeriğinin daha yüksek olması ile 

sonuçlanmıştır. Özellikle de hem mısır hem de üçgül bitkilerinin kök üstü kuru 

madde üretimlerinde mikoriza+kompost uygulaması Avadan ve Karaburun serisinde 

diğer uygulamalara göre önemli bir artış sağlamıştır. Araştırma bulgularından elde 

edilen sonuçlara göre denemede uygulanan inorganik  materyallerden örneğin 

bazalt+kükürt uygulaması üçgül bitkisinin, sfalerit uygulaması da buğday bitkisinin 

P içeriklerini en fazla arttıran uygulamalar olmuştur. Denemenin ardışık olarak peş 

peşe iki üretim sürecine alınması ile kök bölgesinde bitkilerin yarattığı rizosfer 

dinamiğine bağlı olarak kükürt uygulanan bitkilerin ikinci denemede bitki gelişimine 

etki etmesi ve kükürdün toprak üzerinde yarattığı etkiden yola çıkılarak inorganik 

materyallerin tarımsal üretimde gübre olarak kullanılabileceği ve ileride de bu veya 

benzeri çalışmaların incelenmesi açısından önemli olacağı sonucuna varılmıştır. 

 Denemenin II. aşamasında hasat sonrası elde edilen bitkilere ilişkin bulgular, 

bitkilerin P içerikleri bakımından incelendiğinde mısır bitkisinde her iki toprak 

serisinde de mikoriza ve mikoriza+kompost uygulamasının diğer uygulamalara göre 

bitkilerin P içeriğinde önemli derecede artış sağladığını göstermektedir.  Ancak üçgül 

bitkisinde benzer sonuçlar elde edilememiştir. Bunun nedeni ise mısır bitkisinin 

mikorizaya daha bağımlı olması, kök sisteminin daha yaygın ve duyarlı olmasından 
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dolayı bitkinin fosfordan yararlanmasını artırmış olabilir (Barber, 1984). Aynı 

denemede bitkilerin kök ve kök üstü kuru madde üretimi bakımından da mikoriza ve 

mikoriza+kompost uygulamasının farklılık yarattığı belirlenmiştir. Mikoriza ile 

birlikte kullanılan kompost uygulamasının bitki gelişimi ve besin elementi alımını 

arttırmasında ortamın organik maddesinin artmasının birinci derecede etkili olması 

söz konusu olabilir. Mevcut araştırmada kompost tek başına bir uygulama olarak 

kullanılmadığından sonuçların öngörülmesi mümkün görülmüyor, ancak daha 

sonraki çalışmalarda bu konunun mutlaka araştırılması gerekir. Ancak mikoriza ile 

birlikte toprağa uygulanan diğer rizosfer organizmaları besin elementi dinamiği 

üzerinde etkili olmuş olabilir. 

 Denemede bitki kök infeksiyonu ölçülmediği için sonuçlar üzerinde 

mikorizanın etkisi tam olarak belirlenmemiştir. İleride benzer denemelerde mutlaka 

kök infeksiyonu ve kök uzunluğunun belirlenmesi sonuçların yorumlanmasına büyük 

katkı sağlayacaktır.   

 Bütün bulgular bir bütün olarak ele alındığında uygulanan organik ve 

inorganik materyallerin bitkilerin kök üstü kuru madde üretimlerinde, makro ve 

mikro element  içeriklerinde kontrole oranla önemli artışlar sağladığı belirlenmiştir. 

Bazı uygulamalarda tam gübrelemeye yakın veya daha fazla sonuç elde edilmiştir. 

Doğal olarak tam gübrelemenin bitkinin besin elementi ihtiyacını karşılaması 

beklenir ancak toprakların organik madde içeriği düşük olduğu için istenilen düzeyde 

etkili olmadığı görülüyor.  

Araştırma sonuçları, verimliliği düşük alanlarda denenen materyallerin ileride 

ümit var olduğu yönündedir. Bu veriler ışığı altında tarımsal ürün yetiştirilirken 

doğal kaynaklardan yararlanmanın önemli bir tarım politikası olabileceği sonucuna 

varılmıştır. Tarımsal üretimde ticari gübrelerin yerine uygulanabilecek bu 

materyallerin kullanılmasıyla hem ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlanacak 

hem de tarımsal üretimde kullanılan ticari gübrelerin çevrede yarattığı olumsuz 

etkilerin önüne geçilmiş olacaktır. Günümüzde artan toprak kalitesinin korunması, 

verimliliğin sürekliliği diğer bir ifade ile sürdürülebilir tarım için toprağın sürekli 

kayaçlar ve organik madde tarafından takviye edilmesi yaralı olacaktır. Sonuç olarak; 
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tarımsal üretimde doğal materyallerin kullanılmasıyla sürdürülebilir tarıma önemli 

derecede katkıda bulunulmuş olacaktır. 

Söz konusu denemede kullanılan minerallerin mutlaka organik materyallerle 

özellikle kompost ve mikoriza ile birlikte kullanılması yeni araştırma olanakları ve 

alternatif materyal kullanımı şansı da yaratmış olacaktır. Bölgemizde bol miktarda 

bulunan ve halen tarımda kullanılmayan değişik kayaçların ve fabrika artığı 

materyallerin organik madde ve mikoriza ile birlikte söz konusu marjinal alanlarda 

kullanımı önerile bilir.   

 

 

    

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 74

KAYNAKLAR 
 

 

ABBOTT, L.K., ROBSON, A.D.J., ASPER, D.A., and GAZEY, C., 1992. What is 

the role of VA mycorrhizal hyphae in soil. In Mycorrhizas in Ecosystems 

(Eds.) D. J. Read., H. D. Lewis., A. H. Fitter, and Alexander. C.A.B 

International.  

ADDY, S.K., SING, A., SING, R., AWASTHI C., P., 1987. Effect of pyrite and 

fertilizer on rice Protein quality. International rice Research Newsletter v. 12 

(3) P: 44-45. 

ALTIERI, M., (2002). Fertility, Low Input and Traditional Method of Maintaining. 

In: Encyclopedia of Soil Science (Ed. R. Lal), Marcel Dekker Inc. New York, 

P.548-552. 

ANKEN, T., WEISSKOPF, P., ZIHLMANN, U., FORRER, H., JANSA, J., 

PERHACOVA, K., 2004. Long term tillage system effects under moist cool 

conditions in Switzerland. Soil & Tillage Research, 43, 78, 171-183. 

ATALAY, İ., 1986. Uygulamalı Hidrografya. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 

Yayın No: 38, (244 s), İzmir. 

AVCIOĞLU, R., ve EREKUL, O., 1996. Erozyon ve Çayır-Mera Vejetasyonları. 

Tarım Öğretiminin 150. Yılında Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri 

Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum. S: 43-50. 

AYDIN, A., SEZEN, Y., GÜLTEPE, N.Z., 1997. Farklı pH’ya sahip topraklarda 

uygulanan çinko ve kükürdün çeltik bitkisinin gelişimine etkisi. 1. Ulusal 

Çinko Kongresi Bildirileri, S. –223-228. 

BACKES, C.A., PLULFORD, I.D., and DUNCAN, H.J., 1993. Seasonal varioation 

of pyrite oxidation rates in colliery spoil. Soil use and Management. Volg (1). 

30-34.  

BANFIELD, J.F., BARKER, W.W., WELCH, S.A., TAUNTON, A., 1999. 

Biological impact on minerals dissolution: application of the lichen model to 

understanding mineral weathering in the rhizosphere. Proc. Nat. Acad. Sci. 

96, 3404-3411. 



 

 75

BARBER, S.A., 1984. Soil Nutrient Bioavalability. A mechanistic approach. J. 

Wiley & Sons. New York. USA.  

BARKER, W.W., WELCH, S.A., BANFIELD J.F., 1997. Biogeochemical 

weathering of silicate minerals. In: Banfield, J. F., Nealson, K. H. (Eds), 

Geomicrobiology: Interaction Between Microbes and Minerals, Rev Min 35. 

Mineralogical Society of America, Washington, pp. 391-428. 

BARROW, C.J., 1991. Land Degradation: Development and breakdown of terrestrial 

environments. Cambridge University Press, New York.  

BAYAT, O., KAYA, Z., 1998. The of pyrite from a zine Processing plant as 

fertilizer in Calcareous soils. The secind international symposium on mine 

enviromental engineering july 29-31. uxbridge, u.k. P. 176-187. 

BAYRAKTAR, A., 1984. Karayollarından Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm 

Önerileri. Çevre’ 84. V. Türk-Alman Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 11-

16 Haziran 1984, 28-32s, İzmir.  

BAZAL, P., KUSNİEROVA, M., VARENCOVA, V., MISURA, B., 1994. Mineral 

properties and bacterial leaching of intensively ground sphalerite and 

sphalerite-pyrite mixture. International-Journal of Mineral Processing 40: 3/4, 

273-285.  

BEARDEN, B.N., PETERSEN, L., 2000. Influence of Arbuscular Mycorrhizal 

Fumgi on Sail Structure and Aggregate Stability of A Vertisol. Plant and Soil, 

218 (1-2) 173-183. 

BLACK, C.A., 1957. Methods of Soil Analysis. Part:2. American Society of Agronomy 

Inc., Publisher Maddison, Wisconsin, USA. 

BLAKE-KALFF, M.M.A., HARRISON, K.R., HAWKESFORD, M.J., ZHAO, F.J., 

and McGRATH, S.P., 1998. Distribution of sulphur within oilseed rape 

leaves in response to sulphur deficiency during vegetative growth. Plant 

Physol. 118, pp. 1337-1344.  

BOUYOUCOS, G.J., 1951. Hydrometer Method Improved For Marking Particle 

Size Analysis of Soils. Agronomy J. 54, pp: 464-465. 



 

 76

BRAUN, H.J., 1999. Prospect of Turkey’s wheat industry, breeding and 

biotechnology. Orta Anadolu’da hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm 

Yolları Sempozyomu. 8-11 Haziran, Konya/Türkiye, pp. 1-13. 

CARROLL D. (1970). Clay Minerals: A Guide to Their X-ray 

Identification.Geol.Soc. Amer. Spec. Pub. 126. 

COGO, N.P., and LEVIEN, R., (2002). Erosion and Productuvity Human Life. In: 

Encyclopedia of Soil Science (Ed. R. Lal), Marcel Dekker Inc. New York, 

P.428-431. 

ÇAĞATAY, M., KACAR, B., ÜLGEN, N., ALEMDAR, N., ve TURAN, C., 1973. 

Türkiye şartlarında ham fosfatların tarımda faydalılık nispetlerinin tayini 

üzerine bir araştırma. Tarım Ormancılık Araştırma Grubu Yayınları. 

ÇAĞLAR, K.Ö., 1949. Toprak Bilgisi A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 10, Ankara. 

ÇOLAK, A.K., 1994. İlaçsız ve Mineral Gübresi Tarım. Kahramanmaraş Çiftçi 

Konferansları Notları. 

DEV, G., 1998. Use of phosphate rock in food grain production under irrigated and 

rainfed conditions in India. Nutrient Management for Sustainable Crop 

Production in Asia, 149-358. 

EPPENDORFER, W.H., BILLE, S.W., 1992. Development of S-deficiency of faba 

bean plants as reflected in total S, SO4-S and aspartic acid concentrations at 

various of stages of growth. Proc. 2nd ESA Congress, Warwick, England, 

242-243. 

ERCAN, S., 1999. Kireçli Topraklarda Pirit Uygulamasının Buğday ve Mısırda 

Fosfor ve Çinko Alımına Etkisinin Araştırılıması. Çukurova Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, (Yüksek Lisans Tezi), 74 S. Adana. 

FISMES, J., VONG P.C., and GUCKERT, A., 2000. Influence of sulphur on 

apparent N-use efficiency, yield and quality of oilseed rape (Brassica napus 

L.) grown on a calcareous soil. European Journal of Agronomy 12, 127-141. 

FLEISCHER, M., 1955. Minor Elements in some Sulfide Minerals. Econ. Geol. 970-

1024. 



 

 77

GACHENE, C.K.K., JARVIS, N.J., LINNER, H., and MBUVI, J.P., 1997. Soil 

Erosion Effects on Soil Proporties in a Highland Area of Central Kenya. Soil 

Sci. Soc. Am. J. 61 (2): 559-564.  

GARCIA-GOMEZ, A., SZMIDT, R.A.K., ROIG, A., 2002. Enhancing of the 

composting rate of spent mushroom substrate by rock dust. Comp. Sci. & Util 

10, 99-104. 

GEORGE, E. and MARSCHNER, H., 1996. Nutrient and water uptake by roots of 

forest trees. Z. Pflanzenernahr. Bodek. 159, 11-21. 

GRINSTED, M.S., HEDLEY, M.J., WHITE, R.E., NYE, P.H., 1982. Plant induced 

changes in the rhizosphere of rape (Brassica napus var Emerald) seedling: pH 

change and the increase in P concentrations in the soil solution. New Phytol 

91, 19-29. 

GUERRA, A., 1994. The Effects of Organic Matter Content on Soil Erosion in 

Simulated Rainfal Experiments in W. Sussex, U.K. Soil Use and 

Management 10(2), 60-94. 

GÜNAY, T., 1993. Orman-Ormansızlaşma, Toprak ve Erozyon. TürkiyeErozyonla 

Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Vakıfları Koruma Yayınları No:1 (595). 

GÜNEY, A., 1985. Karayolları Şev Stabilizasyonunda Peyzaj Onarım Çalışmaları ve 

Ege Bölgesinde Bu Amaca Uygun Bitkilerin Saptanması Üzerinde 

Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 

(Doktora Tezi), 177 S. İzmir. 

GÜZEL, N., GÜLÜT, K.Y., ORTAŞ, İ., ve İBRİKÇİ, H., 1990. Toprak verimlilik 

analiz yöntemleri labaratuvar el kitabı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. 

No:117. Adana. 

HARLEY, H.D., GILKES, R.J., 2000. Factors influencing the release of plant 

nutrients element from silicate rock powders: a geochemical overwiev. 

Nutrient Cycling in Agroecosystems 56, 11-36. 

HARLEY, J.L. and SMITH, S.E., 1983. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press. 
London. 

HIGGINS, G.M., 1998. Soil Degradation and its control in Africa. Paper to First all-

African Soil Science Conference, Kampala, Uganda. December 5-10, 1988. 



 

 78

HOOKER, J.E. and ATKINSON, D., 1996. Arbuscular mycorrhizal fungi-induced 

alteration to tree-root architecture and longevite. P. Z. Pflanzenernahr. 

Bodenk.. 159. 229-234.  

JEFFREY, D.W., 1987. Soil plant Relationship an Ecolojical Approach. Printed by 

Billings and Sons Limited. Worcester. 

JONES, A.J., 1991. Build Organic Matter to Erosion Control. Soil Sci. News, Inst. 

Agric. and Natural Sci., Univ. of Nebraska, Vol XIII, No: 9, 2p. 

JONES, B. 1998. Plant Nutrition Manual. CRC press. Boston. 

KACAR, B., 1984. Bitki Besleme, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ders 

Yayınları, Ankara. 

KAPOOR, K., MISHRA, M.M., MALIK, R.S., RANGER, K.C., 1991. 

Solubilization of mussoorie rock phosphate by use of pyrite and thiobucillus. 

Enviorement and Ecology.  

KAPUR, S., 1979. Petrografi Ders Notları. Ç. Ü. Z. F. Adana. 

KARAMAN, C., KAPUR, S., and AKÇA, E., 1996. The Structure Development and 

Proporties of the Basaltik Vertisols in Arid Climatics. International 

Conference on Land Degradation. 

KETİN, İ., 1977. Genel Jeoloji. İ. T. Ü. Matbaası. Sf. 398-426. İstanbul. 

KITT, D.G., DANIELS, B.A.H. and WILSON, G.W.T., 1988. Relationship of  soil 

fertility to suppression of the growth response of mycorrhizal big bluestem in 

non-sterile soil. New Phytologist 109, 473-481. 

KOIDE, R., 1991. Nutrient Supply, Nutrient Demand And Plant-Response To 

Mycorrhizal Infection. New Phytol 117: (3) 365-386. 

KOTHARI, S.K., MARSCHNER, H. and ROMHELD, V., 1991. Contribution of the 

VA mycorrhizal hyphae in acquisition of phosphorus and zinc by maize 

growth in a calcareous soil. Plant and Soil. 131, 177-185. 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ., 1987. Türkiye Genel Toprak 

Amenajman Planlaması(Toprak Koruma Ana Planı) T.C.Orman Ve Köyişleri 

Bakanlığı  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, (105) s.Ankara 

LAL, R., 1998. Methods for assessment of soil degradation. In: Advances in Soil 

Science. CRP press, Boca Raton, FL. 



 

 79

LAL, R., 2002. Degradation, quality and. In: Encyclopedia of Soil Science (Ed. R. 

Lal), Marcel Dekker Inc. New York, P.317-322. 

LAL, R., and STEWART, B.A., 1990. Soil Degration. Need for Action: Research 

and Development Priorities. Adv. Soil Sci. 11:331-336. 

LANGE, A., 1998. Einflub der Schwefel-Versorgung auf die biologisce Stickstoff-

Fixierung von Leguminosen. Ph.D. thesis, University of Bonn, Germany. 

LINDSAY, W.L., and NORVELL, W.A., 1978. Development of DTPA Soil test for 

zinc, iron,     manganese and copper. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 42: 421-428. 

MANSON, V., 1967. Geochemistry of Basaltic Rocks: Major Elements, Edited 

by:H.H. Hess. Vol:1, Interscience pub. London. 215-271. 

MARSCHNER, H., 1995. Mineral Nutrition of High Plants. Second Edition 

Academic Press London. Abbott, L.K., Robson, A. D. J Asper, D. A and 

Gazey, C. 1992. What is the role of VA mycorrhizal hyphae in soil. In 

Mycorrhizas in Ecosystems (Eds.) D. J. Read., H. D. Lewis., A. H. Fitter, and 

Alexander. C.A.B International. 

MARZO, F., AGUIRRE, A., CASTIELLA, M.V., and ALONSO, R., 1997. 

Fertilization effects of phosphorus and sulphur on chemical composition of 

seeds of Pisum sativum and relative infestation by Bruchus pisorum L. J. 

Agric. Food Chem. 45, pp. 1829-1833. 

MATTHES, S., 1993. Mineralogie: Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, 

Petrologie und Lagerstattenkunde, 4, 437 s, Springer, Berlin. 

McGRATH, S.P., ZHAO, F.J., and WITHERS, P.J.A., 1996. Development of 

sulphur deficiency in crops and its treatment. Proocedings of the Fertiliser 

Society, No.379. Peterborough, The Fertiliser Society. 

MENGEL, K., 1991. Ernahrung und Staffwehsel der Pflanze. Gustav Fischer Verlag, 

Jena. S.324. 

MILLER, M.H., 2000. Arbuscular Mycorrhizae and the Phosphorus Nutrition of 

Maize: A Review of Guelph Studies. Canadian Journal of Plant Science. 80: 

(1) 47-52. 

MILLER, M.H., MCGONIGLE, T.P., ADDY, H.D., 1995. Functional Ecology of 

vesicular arbuscular Mycorrhizas influenced by phosphate fertilization and 



 

 80

tillage in an agricultural ecosystem. Critical reviews in Biotechnology, 15 

(3/4): 241-255. 

MUNSUZ, N., 1982. Toprak-Su İlişkileri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

Yayınları: 728, Ders Kitabı: 221, Ankara Üniversitesi Basımevi. 

MURPHY, J., and RILEY, J.P., 1962. A modified single solution for the 

determination of phosphate in natural waters. Analtica Chemica Acta 27, 31-

36. 

NESHEIM, L., GAUTNEB, H., MYHR, K., 1997. Plant uptake of sulphur and trace 

elements from pyrite applied on grassland Soil and Plant Sci. 47: 1345-141. 

O’BRIEN, T.A., BARKER, A.V., and  CAMPE, J., 1999. Container Production of 

Tomato with Food By-products Compost and Mineral Fines. J. Plant 

Nutrition 22, 445-457. 

OLSEN, S.R., COLE, C. V., WATANABE, F.S, and DEAN, L.A., 1954. Estimation 

of available     phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. 

Circular No. 939. U.S. Department of Agriculture. Washington. DC. 

ORTAS, I., HARRIS P.J. and ROWELL, D.L., 1996. Enhanced uptake of 

phosphorus by mycorrhizal sourghum plants as influenced by forms of 

nitrogen. Plant and Soil. 184: 255-264. 

ORTAS, I., 2002. Soil Biological Degradation. In: Encyclopedia Of Soil Science. 

Marcel Dekker. USA, pp. 264-267. 

ORTAS, I., 2003. Effect of Selected Mycorrhizal Inoculation on Phosphorus 

Sustainability in Sterile and Non-sterile Soils in the Harran Plain in South 

Anatolia. Journal of Plant Nutrition. 26, 1: 1-17. 

ORTAŞ, İ., 1998. Toprak ve bitkide mikoriza. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, Adana. 

PARK, S.J., (2002). Resilience, Land Use, Soil Management. In: Encyclopedia of 

Soil Science (Ed. R. Lal), Marcel Dekker Inc. New York, P.1133-1138. 

PENNING DE VRIES, F.W.T., CRASWELL, E.T., (2002). Resilience and 

Restoration. In: Encyclopedia of Soil Science (Ed. R. Lal), Marcel Dekker 

Inc. New York, P.1145-1148. 

RASMUSSEN, P.E., and KRESGE, P.O., 1986. Plant response to sulphur in the 

Western United States. In <<Sulphur in Agriculture>>. (M.A. Tabatabai, ed), 



 

 81

American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil 

Science Society of America, Madison, Wisconsin, U.S.A., pp. 357-374. 

ROSLER, H.J., 1980. Lehrbuch Der Minerologie. Interdruck Graphischer 

Grobetrieb, Leipzig-III/18/97. 

SCHLICHTING, E., and BLUME, E., 1966. Bodenkunliches Praktikum. Verlag   

Paul parey, Hamburg and Berlin. 

SCHUNG, E., 1991. Sulphur nutritional status of European crops and consequences 

for agriculture. Sulphur in Agriculture 15, pp. 7-12. 

SEXTON, P.J., PAEK, N.C., and SHIBLES, R., 1998. Soybean sulphur and nitrogen 

balance under varying levels of available sulphur. Crop Sci. 38, pp. 975-982. 

SIGNAL, R., GUPTA, R., SAXENE, R.K., 1994. Rock phosphate solubilization 

under alkaline conditions by Aspergillus Japonicus and A. foetidus. Folia 

Microbiologia 39: 33-36.  

SINGER, A., NAVROT, J., 1976. Geochemical changes accompanying basic 

igneous rocks clay transtition in a humid Mediterranean climate. Soil Sci. 

(121-6), pp. 337-345. 

SMITH, S., and READ, D.J., 1997. Mycorrhizal Symbiosis. Second Edition. 

Academic Press. London. Sommerfeldt, T. G., C. Chang, 1987. Soil-Water 

Properties as Affected By Twelve Annual Applications of Cattle Feedlot 

Manure, Soil Sci. Soc. Amer. J., 51: 7-9. 

SUTTON, J.C., and SHEPPARD, B. R., 1976. Aggregation of Sand-Dune Soil By 

Endomycorrhizal Fungi. Canadian J. Bot. 54: 326-333. Schlıchtıng, E. and 

Blume, E. , 1966. Bodenkunliches Praktikum. Verlag   Paul parey, Hamburg 

and Berlin. 

SZMIDT, R.A.K., FERGUSON, J., MCLENNAN, S., and WILKINS, C.A., 1997. 

Potential for co-utilization of Rockdust and Composted Material. Acta 

Horticultureae 469, 51-60. 

TENYWA, M.M., MAJALIWA, J.G.M., LUFAFA, A., (2002). Resilience In: 

Encyclopedia of Soil Science (Ed. R. Lal), Marcel Dekker Inc. New York, 

P.1129-1132. 

 



 

 82

TINKER, P.B., 1980. Role of rhizosphere micro-organisms in phosphorus uptake by 

plants. In The Role of Phosphorus in Agriculture (Ed F. E. Khasawneh et al.) 

ASA-CSSA-SSSA. Madison USA. 

TISDALL, J.M., 1994. Possible Role of Soil Micro-Organisms in Aggregation of 

Soils. Plant and Soil. 159, 115-121. 

TURNER, F.J., VERHOGEN, J., 1960. İgneous and metamorphic petrologi.Mc 

Graw Hill Book Com. London. 

U.S.SALİNİTY LABORATORY STAFF., 1954. Diagnosis and Improvement of 

saline and alkaline soils. USDA, No: 60. 

ÜLGEN, N., EYÜPOĞLU, F., KURUCU, N., ve TALAZ, S., 1991. Türkiye 

topraklarının bitkilere yararlı kükürt durumu. Türkiye Toprak İlmi Derneği 

11.Toplantı Tebliğleri. Yayın No:6, 709-715. 

ÜLGEN, N., ve AKSU, S., 1969. Kaya fosfatı ile süperfosfatın karşılaştırmalı verim 

araştırmaları. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Raporları Serisi. No: 6, 

218-222.  

WALKER, K.C., and BOOTH, E.J., 1992. Sulphur research on oilseed rape in 

Scotland. Sulphur Agric. 16, pp. 15-19. 

WEESIES, G.A., LIVINGSTON, S.J., HOSTETER, W.D., and SCHERTZ, D.L., 

1994. Effect of Soil Erosion on Crop Yield in Indiana: Result of a 10 Year 

Study. Journal of Soil and Water Conservation. 49(6): 597-600. 

YURTSEVER, N., YÜRÜR, B., TEZER, G., 1967. Kaya fosfatlarının gübre değeri 

araştırmaları. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Araştırma Raporları No: 

5 380-385. 

ZHAO F.J., McGRATH, S.P., CROSLAND, A.R., and SALMON, S.E., 1995. 

Changes in the sulphur status of British wheat-grain in the last decade, and its 

geographical-distribution. Jor-urnal of the Science of Food and Agriculture 

68, pp. 507-514. 

ZHAO, F.J., HAWKESFORD, M.J., and McGRATH, S.P., 1999. Sulphur 

assimilation and effects on yield and quality of wheat. J. Cereal Science 30, 

1-17. 



 

 83

ZHAO, F.J., McGRATH, S.P., BLAKE-KALFF, M.M.A., LINK, A. and TUCKER, 

M., 2002. Crop responses to sulphur fertilization in Europe. The International 

Fertiliser Society, Proceedings 504. 

ZHAO, F.J., WITHERS, P.J.A., EVANS, E.T., MONAGHAN, J., SALMON, S.E., 

SHEWRY, P.R., and McGRATH, S.P., 1997. Sulphur nutrition: an important 

factor for the quality of wheat and rapeseed. Soil Sci. Plant Nutr. 43, pp. 

1137-1142.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 84

ÖZGEÇMİŞ 
 
 
 1976 yılında Adana’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra 

1995 yılında lisan programına başladığım Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Toprak Bölümünden 1999 yılında mezun oldum. 2000 yılında askerliğimi 

tamamladıktan sonra 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Toprak Anabilim dalında yüksek lisans programına başladım. 2002 yılında aynı 

bölüme Araştırma Görevlisi olarak atandım ve halen aynı göreve devam etmekteyim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


