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ÖNSÖZ
Dünyada ve ülkemizde her geçen gün ekolojik sorunlar artarken,
doğal varlıkların yaşamsal sınırları hızla azalmaktadır. Tarım, gıda
zincirinin başlangıç noktasıdır. Bir yanda tarımda verimliliği
artırırken toprağı ve doğal tarım kaynaklarını korumak, çiftçinin
yaşam kalitesini yükseltmek, ama en önemlisi hızla artan dünya
nüfusunun ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli gıda maddesini temin
ederek gıda ve besin güvenliğini sağlamak, tarımda
sürdürülebilirliğin temel kavramlarıdır. Beslenme ve gıda güvenliği,
insanlığın geleceği için anahtar konulardan biridir. Açlık, kapımıza
dayanmadan, tarım topraklarının birim alanından maksimum ve en
kaliteli verimi sağlamak için bilinçli tarım yapmak zorundayız. Her
yıl verimli tarım alanları artan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda
giderek azalmaktadır. Buna ilaveten her yıl erozyon başta olmak
üzere farklı nedenlerle daha fazla toprak kayıpları meydana
gelmektedir. Özellikle ülkemizde mevcut olan tarım alanlarında;
yanlış uygulamalar, aşırı kimyasal kullanımı vb. alışkanlıklar
neticesinde topraktaki organik madde başta olmak üzere bitkilere
yararlı olan besin maddeleri azalmakta, hatta yok olmaya yüz
tutmakta, tarımsal üretim miktar ve kalite olarak düşerken,
üreticilerin gelirleri de azalmaktadır. Bu haliyle geleneksel tarım
“yoğun girdili tarım” modeline doğru kaymakta, ekolojik sistem
zarar görmekte ve çevre kirlenmektedir. Bunların yanında, kişi
başına düşen atık miktarları artmakta, özellikle israfa bağlı organik
atıklar ile çevresel sorunlar oluşmaya başlamaktadır. Topraklardaki
verimlilik kapasitesinin düşmüş olması neticesinde son yıllarda
kırsal kesimden kentlere doğru hızlı bir insan kaynağı geçişinin
olduğu görülmekle beraber, bu durum köyde sadece yaşlı nüfusun
kalmasına ve tarımsal üretim istatistiklerimizin düşmesine yol
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açmaktadır. Bu durumun daha ileri boyutu gıda açlığı olarak
karşımıza çıkmadan, gerekli önlemlerin “topraktan başlayarak”
alınmasına büyük ihtiyaç vardır. Toprak, geri kazanılması neredeyse
imkânsız olan, uzun zamanda oluşan en değerli doğal
kaynaklarımızın başında gelir. Tarımsal üretimin geleceği, verimli
tarım topraklarının oranına bağlıdır. Çevre dostu üretim için toprak
kalitesini artıran, organik atıkları değerlendiren sürdürülebilir-iyi
tarım-akıllı tarım uygulamaları önemli hale gelmiştir. Sağlık
düzeyimizin belirlenmesinde beslenmenin oynadığı rolün önemi
giderek daha da iyi anlaşılmaktadır. Hele de 2020 ve 2021 yıllarında
yaşanan baş belası pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan
insanların olduğu bu zor zamanları düşündüğümüzde, sağlıklı yaşam
için sağlıklı beslenme gerektiği konusunda tüm insanlık hem fikir
olmuştur. Günlük hayatta kullandığımız bazı besinlerin çok çeşitli
hastalıklara neden olabileceği gibi, bu hastalıkları önleyebileceği de
kabul edilmektedir. Bu konu ile ilgili araştırmalar giderek
artmaktadır. Sağlıklı beslenmeyi sağlayacak en önemli öneri,
kullandığımız besinlerin topraktan sofraya geçirdiği evreler
hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Bu kitapta yer alan tüm eserlerin emeği geçen yazarlar ve editörler
adına tüm okurlara yararlı olacağı temennilerimizle çevrenin temiz,
toprakların bereketli, tüm canlıların sağlıklı olmasını dileriz.
Mayıs, 2021
Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN
Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK
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ve
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yayınlanmış
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Halen
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Tarım

Üniversitesi’nde

yürütülen

uluslararası bir projede yabancı proje danışmanlığı yapmaktadır. Ayrıca
YÖK’ün Mevlâna Değişim Programı çerçevesinde desteklediği bir

6 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ
başka projede “yürütücü” olarak “vermikompost ve toprak solucanları”
konularında görev almaktadır. Toprak kimyası, toprak verimliliği, bitki
besleme, toprak ıslahı, gübreler, toprak ve su kirliliği, organik tarım,
toprak ekolojisi, fitoremediasyon, toprak solucanları ve vermikompost
konularında

yurt

içi

ve

yurt

dışında

katıldığı

bilimsel

toplantılarda/dergilerde sunulan ve yayımlanan toplam 135 adet eseri
ve ayrıca 5 adet kitap bölümü ile 3 adet kitabı bulunmaktadır.
Eserlerinden 16 tanesi uluslararası indekslerde (SCI ve/veya SCI-exp)
taranan dergilerde yayımlanmıştır. Toprak solucanları, organik atıkların
kompost ve vermikompost olarak değerlendirilmeleri, biyogaz atıkları,
toprak ıslahı ve organik tarım konularında Barilla A.Ş., Ceviz A.Ş.,
Ziya Organik A.Ş., Riverm, Vermis, Güçlü Doğa, Ekolojik Enerji A.Ş.
gibi ülkemizin önemli tarım ve enerji (biyogaz) şirketlerine resmi
olarak

akademik

danışmanlık

ve

fuar

destek

hizmeti

vermiş/vermektedir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve bir
çocuk babasıdır.
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GİRİŞ
Dünya nufusundaki gelişmelere paralel olarak artan gıda ihtiyacının
sağlanması tarımsal üretimde verim artışına bağlıdır (Ataseven ve
Güneş, 2008). Birim alandan yüksek verim elde edilmesi çabaları
endüstrileşen tarımın bir unsuru olarak hayvancılıktan kaynaklı gübre
ve atık yönetimi sorununu doğurmaktadır (Özocak, 2019). Bitkisel
üretimde kimyasal gübreler ve pestisitlerin fazla kullanımından
kaynaklanan toprak, su ve hava kirliliği oluşmaktadır (Parlakay, Çelik,
ve Kızıltuğ, 2015). Bu sorunlar tarımda sürdürülebilirliğin önünde
engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla, hem bitkisel üretim için kullanılan
kimyasalların hemde hayvansal üretimden kaynaklanan gübrelerin
yönetimi sürdürebilir tarım için önem arz etmektedir. Dahası, bitkisel
üretimde kullanılan gübrelerin ve diğer kimyasalların yanı sıra
hayvansal kaynaklı gübre ve atıkların iyi yönetilmesi üreticiye
ekonomik açıdan katkı sağlamakla birlikte çevreye olan olumsuz etkiler
bertaraf edilebilmekte veya azaltılabilmektedir (Bellitürk, 2016). Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2018 yılında dünya tarım
sektörüden kaynaklı toplam salımların %53,3’lük kısmı hayvancılık
faaliyetleri kaynaklı olduğu, bu miktarın %39,8’i enterik fermantasyon
%15.5’lik kısımı ise merada bırakılan gübrelerden kaynaklı olduğu
görülmektedir (Şekil 5b). Türkiye’de de benzer şekilde, hayvancılık
faaliyetleri kaynaklı emisyonların toplam tarımsal emisyon içindeki
payı %64,5 olduğu, dahası yıllar itibariyle hayvancılık faaliyetlerinden
kaynaklı salımlar yıllar itibariyle sürekli bir artış göstermiştir (Şekil
7b). Bu hayvancılık kaynaklı emisyonların halen kontrol altına
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alınmadığı ve bu konuda yapılacak çalışmaların önemini ortaya
koymaktadır.
Bu çalışmada, FAO verilerinden yararlanılarak dünya ve Türkiye’de
büyük ve küçükbaş hayvan sayıları ve hayvancılık faliyetlerinden
kaynaklanan emisyon miktarları (CO2 eşdeğer) incelenmiştir. Bu
emisyon miktarlarının azaltılmasında etkili olan ahır gübresi yönetim
tekniklerinin önemine vurgu yapılmıştır.
1. DÜNYA VE TÜRKİYE’DE BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN VARLIĞI
Dünyada sığır ve manda, koyun ve keçi sayıları 1961’den 1990’a kadar
artış göstermiştir. 1990 yılından 2004 yılına kadar sığır ve manda
toplam sayısında gözlemlenebilir artış hızı olmaz iken 2005 yılından
sonra artış devam etmiştir. Sığır ve manda sayılarında 2005 ile 2019
yılları arasında %9,5’lik bir artış olmuştur. Benzer durum koyun ve keçi
toplam sayıları içinde söylenebilir. Özellikle 1990 yılından 2010 yılına
kadar artış sayısında dalgalanma yaşanmış. Fakat 2010 yılından sonra
hızlı bir artış olduğu göstermiştir. Nitekim 2010-2019 yılları arasında
koyun ve Keçi toplam sayılarında %13,5’lik bir artış olmuştur (Şekil
1).
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Şekil 1. Dünya Sığır Manda, Koyun Keçi Toplam Varlığı(Baş) (FAO, 2020).

Türkiye’de yıllara göre koyun keçi toplam sayısı incelendiğinde
1961’den 1980’e kadar artış yaşanmıştır. Fakat 1980’den 2000 yılına
kadar sert bir düşüş yaşanmıştır. Yaşanan bu düşüş 2010 yılına kadar
devam etmiş. 2010 yılından sonra tekrar artmaya başlamıştır. Türkiye
özelinde benzer durum sığır ve manda toplam sayılarında da
yaşanmıştır (Şekil 2). Hayvan sayılarında yaşanan bu değişimler
Türkiye tarım politikası kapsamında yaşanan destekleme ve
teşviklerden kaynaklanmaktadır (Tapkı vd., 2018). Buna ilave olarak
ekonomik krizler ve salgın hayvan hastalıkları vb. diğer nedenler olarak
sıralanabilir.
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Şekil 2. Türkiye Sığır Manda, Koyun Keçi toplam varlığı (Baş) (FAO, 2020).

2. HAYVANCILIKTAN KAYNAKLANAN EMISYONLAR
2.1. Dünyada Emisyon Miktarları
Dünyada insan nufusu her geçen gün artmaktadır. Nüfustaki bu artış
paralelinde yaşamsal fonksiyonların ana gereksinimi olan proteine olan
talepte artmaktadır. Protein kaynağı olarak ise hayvansal ürünler (et,
yumurta balık süt ve süt ürünleri) listenin başında yer almaktadır. Bu
durum ise hayvancılık faaliyetlerinden verim artışı sağlamak için
üretimde entansif tarım metodlarını kullanılmaya yöneltmiştir. Bunun
sonucu olarak, ürünlerin artışı beraberinde emisyon değerlerinide
arttırmıştır.
Dünya enterik fermantasyon verileri ile küçük ve büyük baş hayvan
sayılarını birlikte incelemek amacı ile veriler aynı Şekilde
gösterilmiştir. Yapılan kıyaslama sonucunda enterik fermantasyonun
hayvan varlığına paralelik gösterdiği görülmüştür (Şekil 3).
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En büyük emisyon üretici ülkeler sıralamasında ise sırasıyla Çin,
Hindistan, Sovet sosyalist ülkeleri, Brezilya ve ABD yer almaktadır
(FAO, 2020). Şekil 4’te dünya üzerinde hayvansal kaynaklı enterik
fermantasyonun ülkelere dağılımı gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde,
Türkiye toplam enterik fermantasyon verileri orta düzeyin biraz altında
olduğu görülmektedir.
FAO verilerine göre, 2018 dünya toplam sera gazı emisyon değerlerinin
%11.9 ile tarım sektörü ikinci sırada yer almaktadır (en büyük pay
%72.5 ile enerji sektörü) (Şekil 5a). Tarımdan kaynaklı sera gazlarının
tarımsal faaliyetlere dağılımı incelendiğinde ise en büyük payı %39.8
ile enterik fermantasyon ve merada bırakılan gübreler %15,5 ile toplam
%53,3’lük kısmı sadece hayvansal kaynaklı emisyonlar olduğu
gürülmektedir (Şekil 5b). Bu veriler doğrultusunda dünyada tarım
kaynaklı emisyonların yarısından fazlası hayvancılık faaliyetlerinden
kaynaklanmaktadır.
Şekil 6’de yıllara göre dünyada tarımsal emisyon kaynaklarının salım
değişimleri görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere enterik
fermantasyonun diğer emisyon kaynaklarının üzerinde seyretmektedir.
Enterik fermasyon kaynaklı salımlar yıllar itibariyle de artmaktadır.
Bunu merada bırakılan gübreler, sentetik gübreler ve pirinç
yetiştiriciliğinden kaynaklı emisyonlar izlemektedir. Merada brakılan
gübrelerden kaynaklı emisyonlarda 2017 ve 2018 yılları için büyük
oranda bir azalma görülmüştür. Fakat aynı yıllarda sentetik gübreler ve
pirinç yetiştiriciliğinden kaynaklı emisyonların artış göstermeye devam
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etmiştir.
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Şekil 3. Dünya Türlere göre hayvan sayıları ve enterik fermantasyon miktarı (FAO,
2020).

Şekil 4. Dünya Ülkelere göre emisyonlar (CO2 eşdeğeri), Enterik Fermentasyon
(gigagrams) (1990-2018)
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Şekil 5. a-Dünya emisyon değerlerinin sektörel dağılımı
b-Dünya tarımsal alt sektörlere dağılımı (FAO, 2020).
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Şekil 6. Dünya yıllara göre tarımsal emisyonların alt dallara dağılımı CO2 eşdeğer
(gigagram) (FAO, 2020).

2.2. Türkiye’de Emisyon Miktarları
İklim, kara yüzeyleri, atmosfer ve atmosfer olayları, okyanuslar ve
diğer su kaynakları ile canlıları kapsayan karmaşık ve etkileşim içinde
olan bir sistemdir. İklim değişikliği ise iklim iç dinamikleri (jeolojik
hareketlilikler) ve insan faaliyetleri sonucunda iklim sisteminde
yaşanan değişmelerdir (Anonim, 2020).
1970’li yıllara gelindiğinde, insan faaliyetleri sonucu yaşanan iklim
değişikliğinin boyutunun büyümesi ülkelerde endişe yaratmış. Bu
endişeler ülkeleri global düzeyde harekete geçirmiştir. Bu hareket
sonucu 1988 yılında Birleşmiş Milletler (UN) tarafından kurulan
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), küresel iklim
değişikliği sorununa bilimsel ve sosyo-ekonomik yaklaşım ile çeşitli
çözüm önerileri araştırılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra UN İklim
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Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) nezdinde düzenli olarak
gerçekleştirilen uluslararası müzakereler yoluyla, tartışma ve çözüm
önerileri bulma amacıyla ülkeleri bir araya getirmeyi amaçlamıştır.
Global anlamda iklim değişikliği ve çevresel sorunlar için çözüm
önerilerinin mihenk taşları 1992 yılında Brezilya’nın Rio şehrinde
gerçekleştirilen Rio Konferansında atılmıştır. Bu tarihten sonra 1997’de
imzalanıp 2005’de yürürlüğe giren Kyoto Protokolü 2015 yılında
Fransa’nın başkenti olan Paris’te geniş bir katılım ile imzalanmış ve
Paris anlaşması olarak anılmıştır. (Özçağ, Yılmaz, & Sofuoğlu, 2017).
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), dünya genelinde
iklim değişikliğinden önemli düzeyde etkilenecek bölgelerin başında
akdeniz havzasının geldiğini belirtmektedir. Türkiye’nin akdeniz
havzasında yer alan bir ülke olması, iklim değişikliğinden
etkileneceğini ortaya koymaktadır (Ağaçayak & Öztürk, 2017).
İnsan faaliyetleri kaynaklı biyoçeşitliliğin yok olması ve kuraklık gibi
olumsuzluklar diğer sektörlere nazaran tarım sektörünü daha fazla
etkilemektedir. Örneğin, belli bir sıcaklık aralığının ötesinde ısınma,
verimi düşürür. Çünkü mahsullerin gelişme sürecini hızlanır ve bu
süreçte daha az tahıl üretilir. Daha yüksek sıcaklıklar, bitkilerin nem
alma ve kullanma kabiliyetine

de müdahale eder. Sıcaklık

yükseldiğinde ve bitkiler terlemeyi artırdığında, yani yapraklarından
daha fazla nem kaybettiklerinde topraktan buharlaşma hızlanır (Cline,
2008).
Türkiye toplam emisyon değerlerinin sektörel dağılımı incelendiğine
(Şekil 7a) tarımsal emisyonların payı %8.8 olduğu ve tarımsal kaynaklı
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emisyon değerleri incelendiğinde ise enterik fermantasyonnun %35.7
ile en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir (Şekil 7b). Enterik
fermantasyonu sırasıyla meralara kontrolsüzce bırakılan hayvan
gübreleri %30.3 ve sentetik gübreler %22.5 ile izlemektedir. Bu
durumda Türkiye’de Hayvansal üretimden kaynaklanan emisyonların
toplam tarımsal emisyonların 2/3’ünden fazlasını denk olduğu
söylenebilir.
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Şekil 7. a-Türkiye 2017 yılı sera gazı emisyonlarının sektörel dağılımı,
b- Türkiye Tarımsal kaynaklı emisyon değerlerinin alt sektörlere dağılımı (%)
(FAO, 2020).

Türkiye’de 2000-2018 yılları arası tarımından kaynaklanan emisyonlar
incelendiğinde, tarımsal emisyonların ana kaynağı sırasıyla enterik
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farmantasyon, meralarda bırakılan gübreler ve sentetik gübreler olarak
sıralanmaktadır. Dahası, bu üç emisyan kaynağı yıllar itibariyle artış
göstermiştir. Dahası enterik fermantasyon ve merada bırakılan gübre
değerlerinin hayvan sayılarındaki artışa bağlı olarak artış olmuştur.
Enterik fermantasyon 2000-2018 yılları arasında %28.5 artış
göstermiştir. Merada bırakılan gübre miktarında da yaklaşık %33.3 artış
görülmüştür (Şekil 8).
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Şekil 8. Türkiye yıllara göre tarımsal emisyonların alt dallara dağılımı CO2 eşdeğer
(gigagram) (FAO, 2020).
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kaynaklanan
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(gigagram=CO2 eşdeğeri) Şekil 7’deverilmiştir. Şekil incelendiğinde
enterik fermantasyon miktarları büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları
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ile (Şekil 2) paralelli gösterdiği görülmektedir (Şekil 9). Şekillerden de
görüldüğü üzere hem enterik fermantasyon miktarları hem de hayvan
sayıları 1961-1980 arasında artış gösterdiği bu tarihten sonra 2010
yılına kadar düşüş gösterdiği görülmektedir. 2010 yılından sonra tekrar
arttığı görülmektedir.
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Şekil 9. Türkiye’de Enterik fermantasyon miktarı (FAO, 2020).

Bireysel düzeyde alternatif tüketim alışkanlıkları benimsemek (kırmızı
et yerine bitkisel ürünler, beyaz et ve balık) hayvancılıktan kaynaklı
emisyonları azaltmada önemli görülen yöntem olarak bilinmektedir.
Fakat Türkiye kişi başı tüketilen 26 gr hayvansal proteinin %35’inin
etten sağlanması, Türkiye’nin hayvansal kaynaklı protein tüketimi
bakımından dünya ile kıyaslandığında oldukça geride kalduğını
göstermektedir (Doğan, 2019). OECD’nin 2019 verilerine göre,
Türkiye’de kırmızı et tüketimi 9.5 kg/kişi/yıl iken OECD ülkelerinde
14.5 kg/kişi/yıl ve dünya ortalaması ise 6.4 kg/kişi/yıl’dır (OECD,
2021). Hayvansal kaynaklı proteinin sağlandığı temel kaynak olan sığır,
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koyun ve keçi etleri yıllık tüketim miktarları değerlendirildiğinde
Türkiye dünya ortalamsının üzerinde olmasına karşın tüketiminin yeter
düzeyde olmaması tarımsal emisyonun başında yer alan hayvansal
protein

kaynağı

yerine

alternatif

(bitkisel

kaynaklı

protein)

kaynaklarına yönelimlerin etkinliğini tartışma konusu yapmaktadır. Bu
duruma çözüm olarak hem alternatif tüketime yönelme hem de
hayvansal ürünlerin üretiminden kaynaklanan emisyonların azaltılması
ve sürdürebilirliği için ahır gübresinin yönetiminin iyileştirilmesi daha
rasyonel bir çözüm oluşturacaktır.
Uzun süreli ve açıkta biriktirmelerde depolama koşullarındaki
uygunsuzluk, toprak, su ve hava kirliliğine yol açmasının yanında ham
gübrenin besin değerlerinde de kayıplara yol açmaktadır (Polat vd.,
2012). Ahır gübre ve atıklarının uygun yöntem (kompostlaştırma) ve
teknolojiler (biyogaz tesisi vb.) kullanılarak ihtimar edilmesi çevresel
olumsuz etkilerini azaltabilir. Dahası üretilen gübrelerin satışından
işletmeye ek gelir kazandıracağı gibi, bu gübrelerin toprağa
uygulanması ile toprakların organik madde miktarını arttıracaktır.
Organik maddesi yüksek olan topraklarda ise bitkisel üretimden daha
fazla verim ve kalitesi yüksek ürünler alınmaktadır (İrget ve Cengiz,
2018). Gübrelerin işlenmesi için kullanılacak teknolojilerin ilk yatırım
maaliyetleri yüksek olabilmektedir. Fakat ahır gübre ve atıklarının
işlenerek toprağa uygulanabilir bir formda bir gübreye dönüştürülmesi
hem üretici işletmeye hemde bu gübreyi kullanan işletmeye faydalar
sağlamaktadır. Diğer yandan geliri yüksek ve çevreye daha az zararı
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olacak hayvancılığın arttırması ise tüketicilere uygun maliyetli yeterli
hayvansal ürünler sağlayacaktır.
3. AHIR GÜBRESİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE İŞLEME
YÖNTEMLERİ
Ahır gübresini oluşturan materyaller sadece hayvan dışkıları değildir.
Ahır gübreleri büyük ve küçükbaş hayvan dışkılarının yanı sıra altlık
olarak kullanılan sap samanlar (Erkmen ve Özdemir, 2012), kan, kemik
ölü hayvan cesetleri gibi tarımsal atıklar ahır gübresi olarak
değerlendirilmektedir (Çolakoğlu, 2018). Hayvancılık faaliyetlerinde
hayvanların tükettikleri yem ve su miktarına orantılı olarak ortaya katı
ve sıvı dışkı materyal miktarları değişmektedir (Yurtseven, 2013). Bu
materyaller insanlar ve hayvanlar için çeşitli zararlı patojenler, virusler
ile yabancı ot tohumları içermektedir (Burton ve Turner, 2003). Ayrıca
içerisindeki Amonyum Azotu (NH4-N) gibi elementlerden dolayı
hayvan dışkıları direkt bitkisel üretimde kullanılamamaktadır. Diğer bir
yandan hayvan gübrelerinin doğaya kontrolsüzce bırakılması seragazı
salımlarınınıda arttırmaktadır. Hayvan dışkılarından kaynaklanan
gazların (metan [CH4], amonyak [NH3], nitröz oksit [N2O] vb.) hayvan
beslenmesinde kullanılan yemlerden etkilenmektedir. Konsatre ağırlıklı
rasyonlar enterik metanın (direkt hayvandan) yayılımını azaltır. Metan
gazının dışkıdan yayılımını arttırır bu artış ağırlıklı olarak gübre
depolama alanlarında oluşmaktadır (Yurtseven, 2013).
Rasyon değişikliği ile enterik metan (direkt hayvandan) önlenebilese de
gübre yönetimindeki yetersizlik ve uygunsuzluktan dolayı hem havaya
metan gazı salımı hemde dışkılardaki zararlıların hava su ve toprağa
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karışması önlenememektedir. Fakat ahır gübrelerinin gübre yönetim
şekilleriyle işlenmesi sonucunda elde edilecek materyallerin hem bitki
besleme için hem insan sağlığı hemde çevre için birçok faydası vardır.
Ahır gübresi, hem toprak yapısına olumlu etki yapar hemde bitkiler için
gerekli besin elementlerini sağlayarak ürün miktarında olumlu etkiler
yapar (Erkmen ve Özdemir, 2012).
Bu etkileri şöyle sıralayabiliriz;
•

Toprak su tutma kapasitesini arttırır (Toprak erozyonunu önler),

•

Toprağın kolay tava gelmesine katkı sağlar,

•

Toprak ısısını bitkinin ihtiyaç duyduğu uygunluğa getirir,

•

Toprak pH’sına olumlu etki yapar,

•

Topraktaki organik madde miktarını arttırır,

•

Toprakta bitki besin elementlerinin bitkinin alabileceği formlara
dönüştürür,

Topraktaki mikroorganizma etkinliğini ve sayılarını artırarak toprağı
daha verimli hale gelmesini ve bitkilerin gelişmesi için gerekli besin
maddelerini sağlar.
Ahır gübresinin kullanımının mineral gübrelere göre %5,5’lik verim
sartışı sağlayabilmektedir (Özbek, Marakoğlu, Çarman, ve Çıtıl, 2015).
Dahası, ahır gübresi toprak verim paremetreleri üzerinde ve bitki
gelişimi, verimi ve mineral madde kapsamına olan etkisi oldukça
yüksektir (Çıtak, Sönmez, Koçak, ve Yaşin, 2011; Kaya ve Tunçtürk,
2018; Bellitürk vd., 2020).
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Ahır gübresi yönetimi, en temelde hayvancılık faaliyetlerinden
kaynaklı dışkı ve atıkların, su, toprak ve havayı kirletmeyecek, yerleşim
yerlerine ise koku ve haşere gibi olumsuzlukları önleyecek şekilde
toplanması, depolanıp işlenmesidir (Çayır, Atılgan, & Öz, 2012;
Özocak, 2019).
3.1. Ahır Gübresi İşleme Yöntemleri
Dünyada ahır gübresi ve atıkların işlenmesi için kabul gören 3 yöntem
vardır. Bunlar Biyogaz üretimi, kompostlaştırma ve vermikompost
(soluncan gübresi) yöntemleridir.
3.1.1. Biyogaz Üretimi
Konvensiyonel enerji kaynaklarının (özellikle petrol türevlerinin
kulanımı) hem tükenebilir olması hem de çevreye olan olumsuz etkileri
bilinmektedir. Bu duruma çözüm olarak enerji kaynaklarının
sürdürülebilirliği ve çevreye olumsuz etki yapmayan veya daha az
yapan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ortaya atılmıştır.
(Sawyerr, Trois, Workneh, ve Okudoh, 2019) ortak yenilenebilir enerji
kaynakları arasında güneş, rüzgar, hidro, jeotermal ve biyokütle yer
almaktadır.
Biyogaz veya biyo-yakıt hertürlü organik atıktan üretilebilmektedir.
Biyogaz içeriğinde CH4, CO2, N2, H2S NH3, H2, CO bulunur (Baran ve
ark. 2017). Dahası günümüzde biyo-yakıt üretimi için tarımsal üretimde
biyo-yakıt bitkileri olarakadlandırılan (şeker kamışı, mısır vb.)
bitkilerin üretimi yapılmaktadır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde,
biyogaz üretimi bu yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde kırsal
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kesimler ve tarım sektörü için sosyo ekonomik açıdan önemlidir.

Şekil 10. Tarımda biyogaz üretim süreci (Anonim, 2021a)

3.1.2. Kompostlaştırma
Kompostlaştırma, kontrol altında organik materyallerin (mahsul
artıkları, hayvan gibi ham organik maddeler atıklar, yemek çöpleri, bazı
belediye atıkları ve uygun endüstriyel atıklar) çürütülmesi ve mikro
organizmalar tarafından ayrıştırılması, toprağa uygulanabilir hale
getirilmesidir. Kompostlaştırma anaerobik ve Aerobik olarak iki
kategoriye ayrılır. Anaerobik kompostlaştırma, kompostlaştırmanın
oksijensiz veya çok az oksijenin olduğu ortamda gerçekleşmesidir.
Anaerobik mikro-organizmalar ortma hakimdir metan, organik asitler,
hidrojen sülfür dahil ara bileşikleri ve diğer bileşiklerin gelişmesini
sağlar. İşlem düşük sıcaklıkta gerçekleştiği için patojenler ve yabancı
ot tohumlarının canlı kalma riski vardır. Fakat işlemin aerobik işleme
göre daha uzun sürmesinden dolayı bu risk ortadan kalkabilir. Öte
yandan aerobik kompostlaştırma metodunda ise işlem daha kısa ve
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ortam sıcaklığı yüksek olduğundan yabancı ot tohumları ve patojenler
ölür (Misra, Roy, ve Hiraoka, 2003).
Organik atıklar evsel, endüstriyel, tarım ve hayvancılık faaliyetleri
kaynaklı olduğu bilinmektedir. Tarımsal üretimde oluşan atıklar,
bitkisel ve hayvansal kökenli olarak ikiye ayrılır. Hayvansal orjinli
atıklar azot içeriği yönünden zengin iken, bitkisel orjinli atıklar karbon
içerikleri

açısından

zengindirler

(Külcü

ve

Çaylak,

2014).

Kompostlaştırma ile hayvansal ve bitkisel atıklardan bitki besin
elementleri yönünden zengin humus elde edilebilir.
3.1.3. Vermikompost
Tarım ve hayvancılık faaliyetleri başta olmak üzere, evsel, endüstri vb.
bir çok alanda tüketim sonrası organik atıklar ortaya çıkmakta ve bu
atıklar yönetilmediği sürece çeşitli zararlar yaratmaktadır. Bu
atıklardan kaynaklı zararları azaltmak veya tamamen ortadan
kaldırmanın en önemli yolu ise bu atıkların üretime geri
kazandırılmasıdır. Organik atıkları hem yarattıkları zararları azaltmak
hem de üretime geri kazandırmanın en önemli yöntemlerinden biri ise
vermikompost yöntemi ile ayrıştırılmasıdır. Bellitürk (2016)’e göre;
vermikompost kavramı, organik atıkların toprak solucanlarının
kullanarak kompostlaştırılması sonucunda ortaya çıkan humus benzeri
maddeler olarak tanımlamaktadır. Vermikompostlaştırma ile elde
edilen bu humus bitki beslemede önem arz etmesi ile birlikte hem
kümes hayvanları ve balıkçılık için önemli bir protein kaynağı olan
solucan üretimi hem de çevresel sorunlar yaratan atıklar bertaraf
edilmektedir (Ay Türkmen, 2016). Vermikompostlaştırma sonucunda
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ortaya çıkan ürünlerin satışı ile bölge ekonomisine direkt olarak ülke
ekonomisi ve sosyal kalkınmaya dolaylı yoldan katkı sağlamaktadır.

Şekil 1. Vermikompost(Solucan gübresi) üretim sistemi (Anonim, 2021b)

SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyada tarımsal emisyon %11.9 ile ikinci sırada yer alması, dünyada
hala tarımsal kaynaklı emisyon sorunları olduğunu göstermektedir.
Türkiye’de de benzer şekilde tarımsal kaynaklı emisyonlar %8,8 ile
üçüncü sırada yer almaktadır. Bu durumda dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de tarımsal kaynaklı emisyon değerlerinin yüksek bir paya
sahip olduğu sonucunu doğurmaktadır.
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Tarımsal kaynaklı emisyonların tarım alt sektörlerine dağılımı
incelendiğinde ise, hayvancılıktan kaynaklı enterik fermantasyon ve
meralarda bırakılan gübrelerin Türkiye özelinde en yüksek paylara
sahip olduğu tespit edilmiştir. Yanı sıra sentetik gübrelerin
kullanımından kaynaklanan emisyonlarında üçüncü sırada yer aldığı
görülmüştür. Bu durumda hayvansal üretimin tarımdan kaynaklı
emisyonun ana unsuru olduğu söylenebilir. Dahası sadece hayvansal
kaynaklı gübrelerin değil kimyevi gübre yönetiminde de sorunların
devam ettiği söylenebilir.
Türkiye’de çoğunlukla küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinden oluşan
hayvancılık

sektöründe,

hayvancılıktan

kaynaklı

emisyonların

azaltılmasında;
➢ Tarımsal yayım (çiftlik gübresi yönetimi özelinde) faaliyetlerinin
geliştirilmesi ile çiftçilerin ahır gübresi hakkındaki bilgi ve bilinç
düzeylerinin arttırılması,
➢ Üretilen ahır gübresi için pazarlama olanaklarının geliştirilmesi
ahır gübrelerinde sağlanacak gelir fırsatı dolayısıyla ahır
gübresinin uygun yöntem ve metotlar ile işlenmesine olumlu
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu sonuçlar hem Türkiye hem de dünyada hayvancılık aktivitelerinden
kaynaklı emisyonların azaltılmasında ahır gübrelerinin ve diğer
hayvansal atıkların uygun şekilde yönetilmesinin önemini ortaya
koymaktadır. Ahır gübreleri ve atıklarının uygun olarak yönetilmesi
hem bu faaliyetlerden kaynaklı çevresel kirliliklerini azaltacak hem de

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 29

üreticiye gübre satışlarından ek gelir sağlayacaktır. Emisyon
değerlerinde yakalanacak başarı hem hayvancılığın sürdürülebilir
olması ve çevresel olumsuz etkilerini azaltacaktır.
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GİRİŞ
Tarım, dünyada tüm memleketlerin nüfuslarını tahmis etmede ve
iktisadi yaşamında önemli bir role sahiptir. Dünya nüfusunun
artmasıyla ve ayrıca küresel ısınmanın da tesirlerinin çok fazla
hissedilmesi sebebiyle tarım sektörü çok önemli hale gelmiştir
(Rosenberg, 2006). Tarımsal üretimde ve toprakların tarımsal amaçlı
olarak kullanımında, bitkisel ve hayvansal atık yönetimi birbirini
tamamlayan önemli bir döngüye sahiptir (Çelik ve ark., 2020). Tarımsal
potansiyeli büyük olan Trakya Bölgesi’nde tarımla uğraşan üreticiler,
çevre dostu ve aynı zamanda toprak korumaya ve toprak iyileştirme
özelliği olan tarımsal girdi kullanımına yönelik tarımsal üretim yapmak
zorundadırlar. Aksi takdirde topraklar sadece sanayi kirliliği ile değil,
tarımda yapılan yanlış girdi kullanımına ve toprakları iyileştirme
özelliği olan uygulamaları göz etmeye bağlı diğer sorunlar ile de
mücadele etmek zorunda kalacak ve bölgenin tarım topraklarının
verimlilik kapasiteleri giderek azalacaktır (Bellitürk ve ark., 2018).
Doğal kaynakların çabucak tüketildiği günümüz şartlarında, atık su
arıtma tesislerinin artmasıyla birlikte yükselen arıtma çamuru
miktarlarından dolayı neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmek,
geriye kazanılabilir atıklardan tekrar faydalanmayı gündem konusu
hale getirmiştir. Son zamanlarda toprağa organik gübre vermenin
güncel olması ile, arıtma çamurlarının tarımsal maksatlı kullanımını
daha da ehemmiyetli hale getirmiştir. Arıtma çamurlarının fazlaca
miktarda organik madde ihtiva etmesi sebebiyle, toprağın organik
maddesi ve bitki besin elementlerinin kullanım ölçülerini yükseltmesi,
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toprağın total gözeneklilik, su tutma kapasitesi, havalanma gibi fiziksel
niteliklerini düzeltmesi, mikrobiyal aktivasyonu fazlalaştırması,
bünyesindeki N, P, K gibi makro ve Fe, Cu, Zn, Mn, B ve Mo gibi mikro
besin elementlerini atığa yarayışlı bir gübre niteliği kazandırmasından
dolayı tarım sahalarında değerlendirilmesi talep edilir hale gelmiş ve
ABD Çevre Koruma Örgütü (EPA) başta olmak üzere pek çok ülkedeki
salahiyetli kurum arıtma çamuru gibi biyolojik katıların tarımda
değerlendirilmesini desteklemeye başlamışlardır (Öbek ve ark., 2004).
Günümüzde, arıtma çamuru arıtımı pratik bir konu haline gelmiştir. Bu,
kentsel alanlarda büyük nüfus artışı ve yaşam standartlarındaki sürekli
değişimler önemli bir su tüketim seviyesini ve ardından evsel ile
endüstriyel atık suyun arıtılması, iyileştirilmiş su kalitesi ve çıkabilecek
çamur açısından önemli bir husustur. Kullanılmış maddelerin
arıtılmasına yönelik çevresel programların uygulanmasının ardından
arıtma çamuru kullanımı, dünya çapında büyük ölçüde artmıştır.
Yatırıma önemli finansal kaynak ayırarak uygun bir girişimci yaklaşım
kullanmak ve optimal tedavi seçeneklerini belirlemek, ayrıca bunlardan
yararlanarak ve güvenli bir şekilde arıtma çamurlarını ortadan
kaldırmak her zaman istenen bir durumdur (Anonim, 2011; Murariu ve
ark., 2015; Usman ve ark., 2012). Son zamanlarda atıksu arıtma
istasyonlarının sayısının artması sonucu yeni bir çevre sorun ortaya
çıkmıştır: atık su arıtma işleminden kaynaklanan artan miktarda çamur
birikimi. Uzmanlar bu sorunu çözmek için çözümler aramış ancak şu
ana kadar bu çamurları azaltmanın en uygun ve kökten çözüm yolu
tarım arazilerinde doğal gübre olarak kullanılmasıdır (Iticescu ve ark.,
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2015; Ahmed ve ark., 2010; Kelessidis ve Stasinakis, 2012). Aslında
ulusal ve AB düzeyindeki yasal normlar, tarımsal topraklarda
kullanılan arıtma çamuru ile ilgili çok net değildir. Riskleri, avantajları,
normları ve yöntemleri netleştirmek için daha fazla sayıda örnek ve
çalışmaya ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Son otuz yılda önemli tarımsal
yüzeyler doğal veya antropik nedenlerle bozulmuş ve bu topraklar için
besin

veya

karbon

kaynağı

olarak

kanalizasyon

çamurunun

kullanılması, bazılarının yenilenmesi için bir çözüm olabileceği
anlaşılmıştır. Bu bağlamda; arıtma çamuru, potansiyel gübre
özelliklerine sahiptir ve yüksek miktarlarda tarımsal toprakları
zenginleştirmek için kullanılabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki,
bitki büyümesi için gerekli elementlerin yanı sıra, arıtma çamuru çeşitli
miktarlarda ağır metaller ve diğer kirleticiler içerebilmektedir. Kabul
edilebilir

maksimum

miktarlar

aşılırsa,

ağır

metaller

zararlı

olabilmektedir. Bunun en büyük sebebi, topraktan bitkilere geçmesi ve
nihayetinde gıda yoluyla insan ve hayvan organizmalarında son
bulmasıdır (Powlson, 2002; Kudakawashe ve Gumbo, 2014).
Larson ve ark., (1974) tarafından gerçekleştirilen başka bir araştırmada
kent arıtma çamurlarının tarımsal mahsulün ihtiyaç duyduğu azot,
fosfor ve mikro besin elementlerini tedarik edebildiği ve münasip bir
şekilde bu arıtma çamurlarını mantıksal açıdan değerlendirilebildiği
taktirde tarımsal topraklarda da kullanılabileceği bildirmiştir.
Epstein (1975), siltli tın tekstüre sahip bir toprağın su tutma
kapasitesinde, hidrolik iletkenliğinde ve agregat stabilitesinde olan
farklılıkları araştırmak maksadıyla kurutulmamış çamurları ve arıtma
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çamurlarını miktar olarak %5 seviyesinde birlikte kullanmış ve bu
karışımı 75 gün süreyle 15, 25 ve 35°C sıcaklıkta canlı doku
parçalarının geliştirildiği besi yerinde bırakmıştır. Çalışma neticesinde,
arıtma çamuru katkısının tarla kapasitesi ve solma noktası değerlerini
yükselttiği, fakat bu yükselmenin su tutma kapasitesinde herhangi bir
farklılığı ortaya çıkarmadığı tespit edilmiştir.
Son zamanlardaki genel bakış açısı oldukça çevreci bir şekilde
olduğundan söz konusu sorunu ele alış biçimi ve usulü ile arıtma
çamurun

tarım

arazilerinde

değerlendirilmesi

gerektiği

vurgulanmaktadır. Bu bağlamda yapılması gereken en önemli
faaliyetin; arıtma çamurunda mevcut bulunan bitki besin elementlerinin
ve organik malzemelerinin doğal döngüye en kestirme yöntemden nasıl
dahil edilmesi gerektiği ile ilgili kafa yorulmasıdır (Williams, 1979).
Arıtma çamurlarının fiziki nicelikler açısından cılız olan toprakların
iyileştirilmesinde muvaffakiyetle değerlendirilebildiğini ispat eden bir
hayli fazla araştırma bulunmaktadır. Pagliai ve Guidi (1980) tarafından
uygulanan bir araştırmada, aerobik ve anaerobik çamur serim
proseslerinin toprağın gözenekliliği ve mesame azameti üzerindeki
tesirleri tetkik edilmiş ve organik malzemelerin total gözenekliliğini
mühim mizanda yükselttiği tespit edilmiştir. İyi bir toprak
konstrüksiyonuna

zemin

hazırladığı

ve

toprak-bitki-su

münasebetlerinde çok ehemmiyetli olduğu bildirilen ve aynı zamanda
toprağın 50 ila 500 m'lik porozitelerinin de aynı zamanda yükseldiği
açıklanmıştır. Guidi (1980) tarafından gerçekleştirilen mümasil bir
araştırmada

da

arıtma

çamuru organik malzemesinin toprak
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gözenekliliği ve porozite azameti paylaşımı üzerindeki pozitif tesirleri
üzerinde özellikle durulmuştur.
Guidi ve Hall (1983), tarafından yapılan bir araştırma neticesinde;
arıtma çamurlarının toprakların bazı fiziksel ve kimyasal niteliklerine
olan tesirlerini gözlemlemek maksadıyla yürütülen bir araştırmada, 510 ton/da uygulama dozajlarının organik madde ölçüsüne bağlı olarak
kütle gravitesini azalttığı, gözenekliliği, agregat stabilitesini, tarla
kapasitesi ve solma noktasındaki su tutma kapasitelerini ve hidrolik
iletkenliği yükselttiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra pH
parametresinin de organik maddenin ayrışması ve ortamda bulunan
azot, amonyum, nitritin nitrata dönüşme prosesi neticesinde meydana
gelen organik asitle nedeniyle yükseldiği, katyon değişim kapasitesinin
ve elektriki iletkenliğinin de dolaylı olarak yükseldiği rapor edilmiştir.
Arıtma çamurunun büyük bir bölümü, bitki besin elementi olarak
potasyum açısından oldukça düşük konsantrasyonlarda olduğu
bilinmektedir. Arıtma çamurunda mevcut olan potasyumun büyük bir
kısmı inorganik şekillerde bulunmaktadır. Bu sebepten çamur, toprağa
uygulandığında bitkiye faydalı olabilmesi için mineralleşmesi
gerekmemektedir. Çamurun metal muhteviyatı oldukça fazla değişim
özelliği gösterir. Önemli metaller şunlardır; çinko, bakır, nikel,
kadmiyum ve kurşun. Arıtma çamuru çok ince katmanlar halinde
toprağa serildiğinde, çinko ve bakır mikro bitki besin elementleri
olduklarından, bitki gelişmesine pozitif yönde tesir ederler (Chesworth,
1991).
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Olson ve Jones (1988), emek verdikleri bir sera parsel çalışmasında
arıtma

çamurlarının

üst

toprak

katmanı

agregasyonuna

ve

gözenekliliğine olan tesirlerini ayrıntılı bir şekilde araştırmışlardır.
Netice itibariyle; serilme işlemi yapılan tüm dozajlarda arıtma
çamurlarının, mevcut agregasyonu düşürdüğünü ve gözenekliliği
yükselttiğini vurgulamışlardır.
Turalıoğlu ve Acar (1996), tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada,
arıtma çamurlarının çevreye minimum zararla bertarafının sağlanması
ve arıtma çamurlarının muhteviyatlarında bulunan bitki besin
elementlerinin de mümkün olduğunca en iyi şekilde faydalanabilmesi
için tarım arazilerinde değerlendirmenin en iyi metot olduğu fakat
arıtma çamurları serilmeden önce ağır metal, tuz, azot ve patojen
mikroorganizma ölçülerinin saptanarak yüklenmesi yapılabilecek
maksimum

kapasitenin

ne

olduğunun

bilinmesi

gerektiği

vurgulanmıştır.
Mısır'da 1995 yılında yapılmış olan bir proje ile ilgili bir arazi çalışması
yapılmış; bu çalışmada bazik toprakların bazı esas toprak kümelerinde
oldukça kifayetsiz seviyede olan mikro element eksikliklerinin arıtma
çamurları ile tamamlanması maksadı güdülmüştür (Anonim, 1996a).
Akça ve ark., (1996) çamurun bulunduğu yerden başka bir yere
taşınması ile ilgili mevcut giderleri düşürmek, ayrıca arıtma çamurunu
yararlı

bir

madde

haline

getirmek

için

tarım

arazilerinde

değerlendirilmesinin özendirilmesi, çiftçilerin bu alandaki bilgilerinin
zenginleştirilmesi ve izleyecekleri yolların neler olduğunun açıkça
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gösterilmesi için teknik donanımın oluşturulması mecburiyetini ifade
etmişlerdir.
Vatanımız topraklarının %93'ünde toprak pH'nın 6.5 değerinin üzerinde
olması

(Eyüpoğlu,

1999)

zararlı

elementlerin

çözünürlük

konsantrasyonunu düşürerek, arıtma çamurlarının tarımda zararı
dokunmayan

hammadde

olarak

değerlendirilmesinde

üstünlük

sağlayacaktır.
Quemada ve Menacho (2001), arıtma çamurlarının toprak hava
sirkülasyonunun gerçekleştirilmesi neticesinde tesirlerini şahit, 4 ve 8
ton/da arıtma çamuru serilme dozajlarında 1 yıl boyunca ayrıntılı bir
şekilde araştırmışlardır. Araştırma neticesinde, 8 ton/da miktarında
arıtma çamuru serilmesinin toprak havalanma kapasitesini yükselttiği
ve bu yükselişin serilmeye ilişkin miktarlar ile direkt alakalı olduğu
ifade edilmiştir.
MATERYAL VE METOD
Ülkemizde 03.08.2010 tarih ve 27661 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmış Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta
Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilen arıtma
çamuru uygulamalarının hem toprağın ve bitki besin elementleri ile ağır
metal içeriği üzerine etkisinin araştırılması gerektiği anlaşılmaktadır.
İlgili yönetmelik gereği; çalışma alanı, Türkiye’nin kuzeybatısında yer
alan Tekirdağ ilinin Malkara İlçesi sınırları içerisinde yer almakta olup
uzun yıllardan beri tarım yapılamayan arazi üzerine kurulmuştur. Bu
çalışma, peynir üretim fabrikası atık sularından çıkan ham çamurun
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çamur kurutma yataklarında kurutulduktan sonra tarım arazisine
agronomik oranlarda (3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da) uygulanmasını,
çamur kaynağına çok yakın mesafede bulunan bir arazide çamurun
serilmesini ve toprak burgusu kullanılarak söz konusu arazinin çeşitli
noktalarından 20 cm derinliğe inerek toprak numunelerinin alınmasını
kapsamaktadır. Deneme, Malkara İlçesinde yürütülmüş olup sahadaki
çalışmalara başlamadan önce, işlem yapılacak arazi tırmık yapılarak
toprağın üzerindeki kesekler parçalanmıştır. Macar fiği soğuğa
dayanıklı olduğu düşünülerek seçilmiştir. Çalışmanın temeli günümüze
(2021) kadar süregelen uzun soluklu araştırmalar içermektedir.
Tesadüf blokları deneme desenine göre 2 tekerrürlü 4 farklı arıtma
çamuru dozu (şahit parsel de dahil) olarak planlanmış olup, her bir
deneme parselinin alanı [3 m x 6 m = 18 m 2] alınmıştır. Parseller
arasında arıtma çamurunun geçişini engellemek amacıyla 1 metre
genişliğinde servis banketleri bırakılmıştır. Her bir parsele verilecek
olan arıtma çamurunun miktarı; arazi parçasının yüzölçümüne göre
hesaplanmış olup dekar başına şahit (0 ton), 3 ton, 6 ton, 9 ton şeklinde
uygulanmıştır. Toplam kullanılan arazi alanı 171 m 2’dir. Parsellerin
etrafı, insan ve/veya hayvan girmesini önlemek amacıyla, dikenli tel ile
çevrilmiştir. Her parsel için belirlenen dozlardaki atık su arıtma
serildikten sonra macar fiğ (kasım ayının ilk haftası) ekimi yapılmıştır.
Deneme süresince; parsellere homojen bir şekilde dağıtılan arıtma
çamuru ile birlikte temel gübre olarak 15 kg/da DAP verilmiştir.
Bu araştırmada, gıda endüstrisi kökenli bir arıtma çamurunun gübre
potansiyelini ortaya konması hedeflenmiştir.
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Şekil 1. Deneme alanına ait görüntüler (a, b)
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Arıtma çamuru karakterizasyonu kapsamında pH, tuzluluk, elektriksel
iletkenlik, organik madde, toplam azot fosfor, kalsiyum, potasyum,
magnezyum, sodyum, demir, mangan, çinko gibi bitki büyümesi için
diğer zorunlu olan besin maddeleri ve ağır metal içerikleri
belirlenmiştir. Toprak pH tayininde elektrokimyasal metot (TS 8332
ISO 10390:1995), kireç tayininde volumetrik kalsimetre metodu,
organik madde tayininde kuru yakma metodu, organik karbon tayininde
TS 12089 EN 13137:2003 metodu, toplam azot tayininde TS 8337 ISO
11261:1996 metodu, fosfor tayininde TS 8338:1990 metodu
kullanılmıştır. Cu, Ni, Cd, Cr, Pb, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mn, B, Hg,
Co‘ya ait analizlerde EPA 200.7:1994 metodu kullanılmıştır.
Topraklarda pH, elektriksel iletkenlik ve tekstür tayinleri saturasyon
metodu, organik madde tayini Walkey-Black metodu, toplam azot
tayininde ise hesaplama metodu, yarayışlı fosfor ve alınabilir potasyum
tayinleri Olsen-ICP metodu, kalsiyum ve magnezyum tayinleri A.
Asetat-ICP metodu, bakır, kurşun, nikel, demir, mangan ve çinko
tayinleri de DTPA-ICP metodu ve en son olarak toplam kireç de
kalsimetrik yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir (Lindsay ve Norwell,
1978; Kacar, 2009). Macar fiğ bitkisinde gerçekleştirilen analizler ise,
N tayininde Kjeldahl Metodu, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn
elementlerinde ise ile yaş yakma uygulanmış, elde edilen ekstraklarda
atomik absorbsiyon spektrofotometresinde okunmuştur.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Karakterizasyon çalışmasından edinilen sonuçlar, çamur örneğinde
organik madde içeriğinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Fosfor,
azot ve potasyum gibi besin elementlerinin arıtma çamurunda
bulunması akabinde toprağa serilmesi işlemi yoluyla geçmesi beklenen
bu elementlerin, bitki gelişimini desteklemesi bakımından önemli
olduğu

ve

tarımsal

alanda

uygulama

potansiyelini

arttırdığı

bilinmektedir. Arıtma çamurunun organik madde miktarı ağırlıkça
%59.7‘dir. Arıtma çamurunda; fiziksel analizlerden C/N ve organik
madde, kimyasal analizlerden pH, tuz, toplam azot, fosfor, potasyum,
ağır metallerden As, Cd, Cr, Sb, Hg ve Pb analizleri yapılmıştır. Arıtma
çamuruna ait bazı analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmada kullanılan arıtma çamuruna ait bazı özellikler
Parametreler

Arıtma Çamuru

Yönetmeliğe Göre

Analizleri

Değerlendirme
(Anonim, 2010)

pH

8,05

-

Tuz (22°C) (%)

2,90

-

Kireç (%)

3,10

-

Organik Madde (775 °C) (%)

59,7

-

Organik Karbon (%)

61910

-

Toplam N (%)

1.346,00

-

Karbon-Azot Oranı (C/N)

51,60

-

P (%)

4,51

-

K (%)

3.285,54

-

Ca (%)

35.241,62

-

Mg (%)

2.676,96

-
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Fe (%)

2.890,51

-

Cu (mg/kg)

9,79

140

Zn (mg/kg)

270,95

-

Mn (mg/kg)

106,52

-

B (mg/kg)

31,72

-

Co (mg/kg)

0,93

-

Ni (mg/kg)

7,67

75

Cd (mg/kg)

<0,5

3

As (mg/kg)

2,33

-

Sb (mg/kg)

<0,5

-

Pb (mg/kg)

3,63

300

Cr (mg/kg)

8,85

-

Hg (mg/kg)

<0,05

5

Arıtma çamuru serilecek toprağın pH’ının 6.5 veya daha üst rakamlarda
olması istenmektedir. Böylece ağır metallerin toprak içerisindeki
hareketlerinin kısıtlama getirileceği düşünülmektedir (Anonim, 1983).
Deneme toprağının pH’ı 7.52 olup hafif alkalidir. Toprağın pH’ı 7.52
olduğu bilindiğinden ağır metal açısından değerlendirme aşaması,
topraktaki ağır metal sınır değerleri, pH≥7 mg/kg parametresi göz
önüne alınarak yapılmıştır. Ayrıca; tablo 1’de analize tabi tutulan
arıtma çamurunda yüksek konsantrasyonda tuz bulunduğundan, bu
çamurun tarımsal amaçlı kullanımında tuzluluk faktörünün dikkate
alınması gerekmektedir (Anonim, 2010).
Sommers ve Nelson (1978), arıtma çamurlarının önemli miktarda azot
ve fosfor içerdiğini bildirmişlerdir. Bununla birlikte, arıtma çamuru
önemli fakat değişken miktarlarda Ca, Mg, S ve mikro besin
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elementlerini ve ayrıca düşük miktarlarda da Cd ve Ni gibi metalleri
içerebileceği bildirilmiştir (Sommers, 1977). Peynir üretim fabrikası
arıtma çamurunda yüksek konsantrasyonda azot ve kayda değer
miktarda da fosfor bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte
kalsiyum ve magnezyum miktarları da çok yüksek düzeyde olduğu ve
ayrıca kadmiyum, antimon ve cıva içermediği anlaşılmaktadır.
Schachtschabel ve ark., (1989)’in yapmış olduğu bir çalışmada arıtma
çamurunun ağır metal içerikleri, arıtma çamuru için izin verilen kritik
düzeylerle karşılaştırıldığında, Mn, Zn, Cu, Co, Ni, Cr ve Cd yönünden
kullanılabilir özellikte olup ve ağır metal tehlikesi taşımamaktadır. Bu
bağlamda; denemede kullanılan arıtma çamurunun, Tablo 1’de verilen
değerlere göre Cu, Ni, Cd, Pb, Hg gibi ağır metallerin eşik seviyelerinin
çok altında olduğu görülmektedir. Bu bağlamda; tarımsal uygulamalar
bakımından önemli parametreler arasında sayılan ağır metal
içeriklerinin, denemede kullanılan arıtma çamurunda standartların çok
altında olduğu görülmektedir.

(a)

(b)

Şekil 2. Deneme toprağına ait fotoğraflar (a, b)
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Denemede kullanılan toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri
irdelendiğinde; toprağın kumlu killi tın tekstür yapısına sahip, hafif
alkali reaksiyonlu, kireçli, organik madde miktarının az, tuzsuz, toplam
azotun az olduğu, yarayışlı fosforun yeterli düzeyde, değişebilir
potasyum ile kalsiyumun da fazla düzeyde olduğu, magnezyum, bakır
ve manganın yeterli, demirin çok fazla ve çinkonun da az düzeyde
olduğu saptanmıştır (Tablo 2).
Tablo 2. Deneme toprağının bazı özellikleri
Parametreler
pH
Elektriksel İletkenlik
Organik Madde
Toplam N
Yarayışlı P2O5
Ca
Değişebilir K2O
Mg
Cu
Fe
Mn
Zn
Toplam Kireç
Özgül Ağırlığı
Hacim Ağırlığı
Bünye Sınıfı

Birimi

Analiz Sonucu

7,52
mmhos/cm 0,97
%
2,00
%
0,10
kg/da
8,00
ppm
6.509,20
kg/da
79,63
ppm
547,72
ppm
1,46
ppm
67,52
ppm
30,81
ppm
0,58
%
6,01
3
gr/cm
2,61
gr/cm3
1,37
Kumlu Killi Tın (SCL)

Toprağın elektriksel iletkenliğine bakıldığında; “çok tuzlu” sınıfına
girdiği saptanmıştır. Organik madde içeriği ise %2 olup “orta” sınıfında
yer almaktadır. Yarayışlı fosforun “yeterli” seviyede olduğu tespit
edilmiş ve potasyum miktarı da “az” düzeyde bulunmuştur. Elde edilen
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bulgulara göre; deneme toprağı “orta kireçli” sınıfında olup toplam
kireç yüzdesi de 6.01’dir.
Tablo 3. Farklı dozlarda (0, 3, 6, 9 ton/da) arıtma çamuru uygulanan topraklardaki
bazı parametrelere ait analiz değerleri
Parametre

Ekim Sonrası Toprak
0

3

pH

7,67

Eİ
(mmhos/cm)

Hasat Sonrası Toprak

6

9

0

3

6

9

7,64

7,72

7,77

7,9

7,70

7,74

7,87

0,73

0,87

0,78

0,93

0,83

1,30

1,28

0,89

Kireç (%)

4,52

4,60

4,67

4,83

6,82

6,59

6,66

6,74

O. M. (%)

1,74

1,48

1,59

1,33

1,43

1,93

1,98

1,84

ton/da

ton/da

Toplam N
0,09
0,07
0,08
0,06
0,07
0,10
0,10
0,09
(%)
Yarayışlı P
3,49
4,25
5,81
4,32
3,45
8,15
7,54
8,44
(%)
Değişebilir
59,71
54,82
63.05
57,23
56,50
65,38
51,14
57,79
K2O (kg/da)
Ca (ppm) 5.794,80 5.824,26 6.033,99 5.674,79 6.724,78 7.242,55 6.948,97 6.872,51
Mg (ppm)

634,82

661,54

582,92

548,01

786,57

629,36

648,11

581,01

Fe (ppm)

15,14

17,21

13,25

15,89

20,42

21,27

17,50

31,20

Cu (ppm)

1,01

0,99

0,97

1,05

1,40

1,12

1,03

1,04

Zn (ppm)
Mn (ppm)

0,24
4,79

0,31
5,86

0,38
4,79

0,33
4,78

0,68
7,09

1,14
7,24

0,78
5,35

1,25
9,44

Uygulama Öncesi Toprak

Hasat Sonrası Toprak

Özgül Ağ.
(gr/cm3)

2,61

2,61

2,61

2,61

2,61

2,64

2,64

2,62

Hacim Ağ.
(gr/cm3)

1,37

1,37

1,37

1,37

1,25

1,25

1,30

1,36

Tarla Kap.
(%)

34,91

34,91

34,91

34,91

25,13

26,58

29,25

30,18

Solma Nok.
(%)

24,26

24,26

24,26

24,26

19,81

18,98

18,55

18,47

Kil (%)

29,17

29,17

29,17

29,17

35,42

35,42

35,42

31,25

Silt (%)

25,00

25,00

25,00

25,00

22,92

22,92

22,92

22,92

Kum (%)

45,83

45,83

45,83

45,83

41,67

41,67

41,67

45,83

Tekstür
Sınıfı

Kumlu
killi tın

Kumlu
killi tın

Kumlu
killi tın

Kumlu
killi tın

Kumlu
killi tın

Kumlu
killi tın

Kumlu
killi tın

Kumlu
killi tın
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Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda arıtma çamuru
uygulama dozlarına göre aşağıdaki neticeler bulunmuştur. Tekstür
yüzdesinin arıtma çamuru uygulanmayan parselde en yüksek olduğu
saptanmış olup ancak tablo 3’te 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da arıtma
çamuru uygulamalarında ekim sonrası ve hasat sonrası olmak üzere iki
dönemde de azalarak düştüğü görülmüştür. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9
ton/da arıtma çamuru serim işlemlerinin tümünde pH bir önceki dozaj
uygulamasına göre artan oranlarda yükselmiştir. Ekim öncesi ve hasat
sonrasında arıtma çamurunun toprağın pH’ını yükselttiği saptanmıştır.
3 ton/da ve 6 ton/da arıtma çamuru uygulamalarında toprak içerisinde
tuzluluk kayda değer bir şekilde artmış, ancak 9 ton/da ise ekim sonrası
ile hasat sonrasında kademeli bir şekilde azaldığı görülmüştür. Böylece;
tuzluluk faktörünün en yüksek düzeyde uygulanan arıtma çamurunda
etkili olmadığı tablo 3’te anlaşılmıştır. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da
arıtma çamuru serim işlemlerinin kireçlilik parametresinde istikrarlı
artış, hasat sonrası toprakta görülmüştür. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da
arıtma çamuru uygulamalarının hepsinde ekim sonrası toprak
örneğinde organik maddenin azaldığı ve hasat sonrası toprak örneğinde
ise organik maddenin tekrar yükselerek başlangıçtaki değerine
yaklaştığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda; arıtma çamurunun toprak
üzerinde uygulanmasına bağlı olarak herhangi bir faktörünün olmadığı
düşünülmektedir. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da düzeyinde arıtma
çamuru uygulamalarının toprak içerisindeki azot değişimde etkili
olduğu tablo 3’te görülmüştür. Arıtma çamurunda bulunan yüksek azot
konsantrasyonunun, toprak içerisinde bulunan azot miktarına direk
olarak tesir ettiği tahmin edilmektedir. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da
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miktarlarında uygulanan arıtma çamuru çalışmalarının, toprakta
bulunan

yarayışlı

fosforun

önce

azalmasına

ardından

tekrar

yükselmesine etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak uygulamada, dozaj
farklılığının doğrudan bir fark yaratmadığı da görülmüştür. Arıtma
çamuru hiç uygulanmamış toprakta potasyumda hasat sonrası bir düşme
gözlemlenmiş ancak 3 ton/da düzeyinde arıtma çamuru uygulanan
toprakta hasat sonrası potasyum değeri yükselmiş, 6 ton/da ve 9 ton/da
düzeylerinde ise ekim sonrası ve hasat sonrasında rakamsal olarak
düşme eğilimi göstermiştir. 6 ton/da ve 9 ton/da düzeylerinde arıtma
çamuru uygulamasının, potasyum üzerinde etkisiz olduğu görülmüştür.
Neticede; söz konusu tesir denemenin yürütüldüğü alana ve seçilen
uygulama düzeylerine bağlı olarak farklılıklar göstermiş olup en yüksek
potasyum konsantrasyonu en düşük uygulama düzeyi olan 3 t/da
uygulamasından elde edilmiştir. Tablo 3’ten de anlaşılacağı üzere; 3
ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da düzeyinde arıtma çamuru uygulamaları,
toprakta bulunan kalsiyum değerini, ekim sonrası azaltmış hasat sonrası
yükseltmiştir. Ancak yine uygulamada dozaj farklılığının doğrudan bir
fark yaratmadığı da görülmüştür. 3 ton/da arıtma çamuru uygulaması
sonucunda magnezyum değeri ekim sonrası azalmış hasat sonrası ise
yükselmiştir. Buna ilaveten, 6 ton/da ve 9 ton/da düzeyindeki arıtma
çamuru uygulamalarının magnezyum üzerinde olumlu tesiri tablo 3’te
görülmüş ve söz konusu değerlerde sadece artış kayıt edilmiştir.
Dolayısıyla arıtma çamurunun topraktaki magnezyum değerleri üzerine
etkisi olduğu görülmüştür. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da düzeyinde
arıtma çamuru serim işlemlerinde, uygulama öncesinde yüksek olan
demir konsantrasyonunun ekim sonrası azaldığı ve hasat sonrası da

52 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ
tekrar arttığı tablo 3’te tespit edilmiştir. Ancak uygulamada dozaj
farklılığının doğrudan bir fark yaratmadığı da düşünülmektedir. 3
ton/da ve 6 ton/da arıtma çamuru uygulamaları neticesinde yüksek olan
bakır konsantrasyonu ekim sonrasında azalmış ve hasat sonrası da
tekrar artmıştır. Ancak, 9 ton/da düzeyindeki arıtma çamuru
uygulamasının bakır konsantrasyonu bakımından toprak üzerindeki
tesiri, ekim sonrası ve hasat sonrasında gerçekleşen azalma yönünde
olmuştur. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da düzeyinde arıtma çamuru serim
işlemlerinin çinko konsantrasyonu üzerindeki tesiri; ekim sonrasında
azalma ve hasat sonrasında da tekrar yükselme yönünde olmuştur.
Hasat sonrasındaki bu artışın, arıtma çamuru uygulamasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da
düzeyinde arıtma çamuru uygulamalarının öncesinde oldukça yüksek
olan mangan konsantrasyonu; ekim sonrasında azalmış ve hasat sonrası
da tekrar gözle görülür bir artış göstermiştir. Başlangıçta 2.61 gr/cm3
olan özgül ağırlık 3 ton/da ve 6 ton/da arıtma çamuru uygulamalarında
2.64 gr/cm3 e kadar yükselmiş ayrıca 9 ton/da miktarındaki
uygulamada ise bu artış sadece 0.01 gr/cm3 lük bir değerde
gerçekleşmiştir. Sonuçtan da anlaşılacağı üzere; peynir üretim fabrikası
arıtma çamurunun özgül ağırlık üzerinde çok fazla bir tesiri
bulunmamaktadır. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da düzeyinde arıtma
çamuru uygulamalarının tümünde kütle yoğunluğu azalmış ayrıca
arıtma çamuru çalışması ile kütle yoğunluğu arasında mantıklı bir ilişki
bulunamamıştır. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da düzeyinde arıtma çamuru
uygulamalarına ait sonuçlar incelendiğinde her üç çalışmada da tarla
kapasitesinde belirli oranlarda rakamsal anlamında düşmeler (%8.33,

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 53

%5.66, %4.73) söz konusu olmuştur. 3 ton/da, 6 ton/da ve 9 ton/da
düzeyinde arıtma çamuru uygulamalarına ait sonuçlar tablo 3’te
incelendiğinde; her üç dozajlamada da solma noktasında belirli
oranlarda düşmeler (%5.28, %5.71 ve %5.79) kayıt altına alınmıştır. 3
ton/da ve 6 ton/da arıtma çamuru uygulamalarının topraktaki kum
yüzdesini azalttığı ve ayrıca kil yüzdesini paralel yönde arttırdığı
laboratuvar analizleri neticesinde ortaya çıkmıştır. Son olarak, 9 ton/da
uygulama düzeyinde arıtma çamuru serilen parselde uygulanan miktara
bağlı olarak toprağın tekstür yapısı çok fazla değişmemiş ve kil
yüzdesinin sabit kaldığı bildirilmiştir.
Arıtma çamuru uygulanmamış ve dekar başına 3, 6, ve 9 ton arıtma
çamuru uygulanan parsellerde yetiştirilen macar fiğ bitkisine ait bazı
analiz sonuçları Tablo 4’ te verilmiştir.
Tablo 4. Araştırmada kullanılan macar fiğ bitkisine ait bazı özellikler
Arıtma

N

P

K

Çamuru

Ca

Mg

%

Dozu
0 ton/da

2.94

0.16

1.92

1.58

0.36

3 ton/da

3.05

0.17

2.08

1.42

0.38

6 ton/da

3.11

0.19

2.18

1.33

0.34

9 ton/da

3.03

0.16

2.30

1.44

0.43

Malkara İlçesi içerisinde faaliyet gösteren peynir üretim fabrikası atıksu
arıtma tesisinden çıkan arıtma çamuru, farklı miktarlarda parsellere
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uygulanmıştır. Bitkilerin büyümesi için zaruri bulunması gereken
elementleri içeren N ve P’nin söz konusu arıtma çamurunda bol
miktarda bulunan bitki besin elementleri olduğu tespit edilmiştir.
Peynir üretim fabrikası arıtma çamuru, agronomik miktarlarda
uygulandığında,

potasyumun

genellikle

bitkinin

ihtiyacını

karşılayabilecek miktarda yükseldiği Tablo 4’ten anlaşılmaktadır.
Özet olarak, arıtma çamurlarının belirli dozlarda ilgili parsellere
uygulanmasıyla, bitkide bulunan makro bitki besin elementlerinde
çeşitli değişimler gözlenmiştir. Bunlardan bitkide, potasyum ve
magnezyumun 9 ton/da arıtma çamuru dozunda en yüksek seviyeye
ulaştığı, fosfor konsantrasyonunda 0, 3, 6 ve 9 ton/da dozajları arasında
büyük bir fark olmadığı, kalsiyum elementinde ise 6 ton/da arıtma
çamuru dozunda en düşük değer olarak kayıt altına alınmıştır (Tablo 4).
Potasyum ve magnezyumda görülen bu artışın, söz konusu makro besin
elementlerinin bulunduğu arıtma çamuru miktarı uygulamasının en
yüksek seviyede olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

(a)
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(b)

Şekil 3. Arıtma çamuru ilave edilmesiyle birlikte macar fiğ bitkisinin gelişimi (a, b)

Peynir üretim fabrikası arıtma çamuru kullanılarak yürütülen bu
çalışmada, yapılan gözlemlerde en yüksek bitki boyu atıksu arıtma
çamurunun 6 ton/da uygulamasından elde edilmiştir. Stanford ve
Donohue (1983) tarafından yapılan bir araştırmaya göre; arıtma
çamuru uygulanan bir çalışmada kullanılan bitkiler arıtma çamuru
kullanılmayan bitkilere göre daha iri olabildikleri tespit edilmiştir.
Bu bağlamda; peynir üretim fabrikası arıtma çamuru uygulanmış
toprak parsellerinde yetişen bitkilerin daha iri oldukları sonucuna
varılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Toprak, geri kazanılması çok uzun zaman alan en değerli doğal
kaynaklarımızın başında gelir. Tarım topraklarının “sürdürülebilir”
olarak kullanılması için bugün daha da bilinçli olmak ve alışılagelmiş
hatalı tarımsal uygulamalardan kaçınarak, yeni tarımsal yöntem ve
uygulamalara geçmek zorunluluğu vardır (Bellitürk, 2019). Araştırma
sonuçlarına göre, toprak işlemeli tarım yapılan alanlara arıtma çamuru
uygulaması, toprak fiziksel ve kimyasal özelliklerinde önemli
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değişikliklere neden olmuştur. Araştırmaya konu olan peynir üretim
fabrikası atık su arıtma tesisinden elde edilen çamurun, organik karbon,
organik madde, Ca, N, P, K içeriği bakımından kayda değer yükseklikte
değerler saptanmıştır. Bulgulardan da görüleceği üzere, arıtma
çamurlarının zengin organik madde ve mineral içeriği ile, bitki
beslenmesine

ve toprak verimliliğine ehemmiyetli bir fayda

sağlayacağı aşikardır. Bununla birlikte, arıtma çamurlarının tarımda
kullanımını kısıtlayan en ehemmiyetli faktörlerden birisi de arıtma
çamuru muhteviyatında bulunan ağır metal kirletici miktarlarıdır. Ağır
metale ilişkin elde edilen sonuçlarda, ağır metal kirliliğinin kontrolü
açısından peynir üretim fabrikası çamurlarının tarımsal amaçlı
kullanıma oldukça uygun olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda;
arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanımı düşünüldüğünde, Evsel
ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair
Yönetmeliği’nde

belirtilen

toprakta

kullanılabilecek

arıtma

çamurlarında izin verilen maksimum ağır metal sınır değerlerinin hiçbir
şekilde aşılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Araştırmaya konu olan
arıtma çamurunda bulunan bakır kurşun, bakır, nikel, çinko ve cıva
değerlerinin, yönetmelikte verilen sınır değerlerin çok altında olduğu,
kadmiyum ve kromun hiç bulunmadığı tespit edilmiştir.
Gün geçtikçe daha da ehemmiyetli hale gelen natürel olan çevrenin
muhafaza altına alınması, atıkların kayda değer miktarlarda çevre ile
koordineli bir şekilde imha edilmesi ya da arazide kullanımı ile
mümkün olabilmektedir. Ürün kullanımı neticesinde ortaya çıkan artık
malzemelerin yeni kirliliklere neden olmadan işe yarar duruma
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önemlisidir.

Vatanımızda atıksu arıtma tesisleri rakamlarının gün geçtikçe
yükselmesi,

arıtma

çamurlarının

faydalı

olacak

şekilde

asıl

kullanılacağı hususu çok sık bir şekilde bahsine yol açmakta ve yepyeni
neticeler arayışına girilmektedir. Halihazırda gerçekleştirilen işlemler
arasında; arıtma çamurlarının ya arıtma tesisi sorumluları vasıtasıyla
çöplük niteliğindeki alanlara gömülmesi veyahut arıtma civarındaki
çiftçiler tarafından gübre maksadıyla uygulamanın nasıl ve ne şekilde
doğru

olacağının

farkına

varılmadan

tarımsal

imalatta

değerlendirilmesi şeklindedir. Bu bağlamda; büyük bir organik gübre
kaynağı olan arıtma çamurlarının arazi kullanımında potansiyel çevre
kirletici olmasına izin verilmemesi konusu önem arz etmektedir.
Yönetmelikte verilen sınır değerlerinin aşılması halinde, organik
maddenin ayrışmasıyla ortaya çıkan bazı toksik elementlerin ve ağır
metallerin, bitki ve insan sıhhati hususunda negatif bir tesirde
olabileceği de dikkate değer olduğu mutlaka hatırlanmalıdır. Arıtma
çamurunun en önemli faydalarından bir tanesi; düşük organik madde
içeriğine sahip kumlu tekstür bünyesine sahip topraklarda özelliklerinin
iyileştirilmesi ve verimliliğinin arttırılmasıdır. Bilinmektedir ki; atıksu
arıtma tesisi atığı olan çamurun tarım arazilerine serilmesi, toprağın
organik madde bakımından sahip olması gereken miktarlar dikkate
alındığında oldukça pozitif tesirlere sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak unutulmaması gereken hususlardan bir tanesi de arıtma
çamurlarının dikkatli ve kontrollü bir şekilde tarım alanlarında
kullanılması gerektiğidir. Ağır metaller açısından sınır değerlerin
aşılmadığı durumların titizlikle takip edilmesi halinde; atık su
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çamurlarının ise Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta
Kullanılmasına Dair Yönetmeliği’nde belirtilen aralıklarla ve yine
anılan yönetmelikte bildirilen laboratuvar tahlillerinin toprakta düzenli
bir şekilde takip edilerek yapılması, koşulu ile bitkisel mahsül
imalatında değerlendirilebileceği düşüncesi gün geçtikçe daha da
önemli bir dereceye yükselmektedir. Bu fikre ilave olarak; pahalı
olmayan bir bitki besin maddesi ve toprak düzenleyicisi kaynağı olan
bu malzeme, tarımda faydalı bir şekilde kullanılabildiği üzere, arazide
biriktirilmesi vasıtasıyla meydana getireceği ciddi çevresel problemleri
de bazı durumlarda aşamalı olarak geçişini sağlayacaktır. Kısacası;
atıksu arıtma tesisi artıklarının hem toprak hem de tarımsal arazilerde
gübre mahiyetinde kullanılmasında en dikkat edilmesi gereken faktör,
bahsi geçen çamurların toprakların natürel yapıları ve bitkisel imalat
konusunda negatif tesirlere yol açmaması ve ayrıca çevre kirliliğine
oluşturmamasıdır.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; peynir üretim
fabrikası

arıtma

çamurlarının

Malkara

ilçesinde

kullanımının

gerçekleştirilmesiyle, ilçe topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri
iyileştirilecek ve aynı zamanda yararlı olacağı ortaya koyulmuştur.
Dolayısıyla;

söz

konusu arıtma çamurunun tarımsal toprağa

uygulanmasının uygun olduğu düşünülmektedir.
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GİRİŞ
Farklı ölçekliklerdeki sanayi ile iç içe olan çarpık kentleşmelerdeki
yaşam alanlarında her türlü kirlenme unsurlarıyla mücadele etmek
zorunlu günümüzde hale gelmiştir.
Türkiye 23.811.000 ha tarım arazisi varlığına, Tekirdağ ise 416.454
ha’a sahiptir (Anonim 2018; 2019). Gayri saİf üretim değerinin %74’nü
tarımsal üretiminden sağladığı Trakya’nın en kalabalık ili olan
Tekirdağ’da da bölgenin tamamında olduğu gibi uzun yıllardan beri
yoğun bir şekilde uygulanan bilimsel olmayan yanlış tarımsal işlemler
(hem yanlış ve hem de aşırı kimyasal gübreleme, ilaçlama, toprak
işleme, vb.) ile bölgede yerleşik yoğun endüstriyel fabrikalarının
çevresel etkileri sonucunda verimli tarım arazileri kirlenmekte, ayrıca
yetiştirilen tarım ürünleri ve bunlardan beslenen bütün canlılar tehlike
altına girmektedir. İlk 0-20 cm’lik katmandaki organik madde
düzeylerinin çok düşük bir seviye olan %1’in altına düştüğü bölge
topraklarında (yer yer yaklaşık %50’sinde) tarımsal üretimin
sürdürülebilir verimlilik seviyesinde gerçeklerştirilebilmesi bu değerin,
doğru zamanda, doğru tür ve doğru miktardaki gübre kullanımının
kontrollü bir şekilde

arttırılmasıyla sağlanması

hayati

önem

taşımaktadır. Aksi halde diğer faktörlerin yanı sıra daha fazla kimyevi
gübre kullanımı, hem ekonomiyi hemde çevre kirliliğini tehdit edecek
bir boyuta taşıyabilir. Çevre kirliliği sonucunda; hava, su ve toprağın
fauna (biyolojik, fizyolojik ve kimyasal) özelliklerinde istenmeyen ve
canlılara zarar veren kalıcı ya da geçici (karışan maddelere bağlı)
değişiklikler ortaya çıkar. Doğada kendiliğinden meydana gelen olaylar
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sonucunda oluşan kirletici unsurlar, başka bir organizma veya doğal
olaylarla yok edilir ve kirlilik üretmez. Günümüzde verimli üretimi
sürekli kılarak üretim yapabilmek için doğal olmayan modern
yöntemlerin (özellikle bilinçsiz toprak işleme, kimyasal kullanma, vb.)
kullanıldığı alanlarda yetişen doğal bitkiler tahrip edilmekte ve toprağın
doğal yapısı bozulmaktadır. Oysa bilinçli tarımda kirlilik sınırlı kalır.
Şehir merkezlerine (kanalizasyon, egzoz vb.) ve endüstri alanlarına
yakın tarımsal alanlarda kirlilik seviyeleri yükselmekte ve özelliklede
birçok ağır-metal toksik etkilerini; hava, su ve besinler ile alındıkları
organizmalar ve metabolizmaları üzerinde değişik şekillerde (temel
elementlerin yerlerini alarak proteinlerle etkileşerek onların enzim ve
yapı fonksiyonlarını değiştirip inhibe edebilir ya da bazı toksik metaller
proteinlerle birleşerek intraselüler birikim yaparak toksik etki)
gösterirler (Bremner, 1974; Yoshikawa, 1982; Rebhun ve Amotz, 1984;
Korentajar, 1991; Lauwerys ve ark., 1993; Cotté-Krief ve ark., 2000;
Eser ve Volpe, 2002; Bellitürk, 2012; Anonim, 2015).
Uzun yıllardır ülkemiz tarımsal üretiminde önemli bir yeri olan
Trakya’daki tarımsal faaliyetler; son 30 yılda hızla gelişen Çorlu,
Çerkezköy, Muratlı (Tekirdağ) ve Lüleburgaz (Kırklareli) ilçelerinde
yoğun bir şekilde lokalize olmuş endüstriyel-sanayi alanlarıyla iç içe
bir şekilde yoğun olarak sürdürülmektedir. Dünya metropollerinden
olan İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Ergene havzası, Çorlu deresi vb.
gibi sorunlu alanları içeren Tekirdağ dönem dönem özellikle S çevre
kirliliğiyle basında gündemde olduğu dönemlerde insan sağlığı (çocuk
düşürme, cilt vb. kanser vakaları gibi) tehlikeli boyutta etkilenmiştir.
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Bu alanlar halen ağır-metal birikimi (kirliliği) ile de özellikle insan
sağlığını tehlikeye atmayı sürdürmktedir. Bugüne kadar yayımlanmış
birçok çalışmada, kanser hastalığının genetikselden çok çevresel
faktörlere bağlı olduğu ya da genetiksel özelliliğin çevre faktörleriyle
uyartıldığı bildirilmektedir. Çevrenin kanser oluşumunda ki doğrudan
veya dolaylı etkileri 18.yy'dan beri tartışılmaktadır. Çevre etkisiyle
oluşan kanserler çok çeşitli olup kimyasal madde kaynaklı olanlar
bunların başında gelmektedir. Kanserojen özelliklere sahip endüstriyel
kimyasalların besinleri hava, su ve toprak yoluyla kirletebileceği ve bu
kirleticilerin her yerde bulunabileceği asla unutulmamalıdır. Toprak
kirliliğinin bir başka olası boyutu da, verimli tarım alanlarının gelecekte
giderek daha verimsiz hale gelmesi ve 2030'larda 8-10 milyara ulaşması
beklenen artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyaçlarını karşılamada
yetersiz kalabilmesidir. Bu sadece tarımsal alanlar üzerindeki baskıyı
arttırmakla kalmaz, aynı zamanda çevrenin bu olumsuzlukları taşıma
kapasitesini artırma gerekliliğinide beraberinde getirir. Bu durumda
tartışılması gereken konu, ekosferin yeni bir taşıma gücüne nasıl
getirileceği

ve

ekolojik

felaketlere

neden

olmadan

nasıl

dengeleneceğidir. Maalesefki yıllık nüfus artış hızının %1,5
seviyesinde olduğu ve imkânlarının da sınırlı olduğu ülkemizde,
ihtiyaçların karşılanması amacıyla etkileri daha sonraları ortaya
çıkabilecek çevre kirliliği ve güvenliği gibi konular daha az dikkate
alınmaktadırki bu tehlikenin boyutunu gösteren yeterli miktarda da
bilimsel bir çalışma yoktur. Günümüzde insanlarda meydana gelen
birçok

tehlikeli

hastalığın

kirlilikten kaynaklandığına

yönelik

çalışmalar yetersiz kalırken, bu ve bu konudaki benzer çalışmaların
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gerekliliği giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Beslenmede
toprağın yeri ve önemi düşülürse özelliklede endüstiyel alanlarla iç içe
olan aktif tarım topraklarının analizlerinin yapılması ve sürekliliği
önemlidir. Bu açığı kapatmak ve insan sağlığını korumanın önemini
ortaya çıkarmak amacıyla, ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde
binlerce fabrikanın yakınında bulunan tarım alanları için benzer çok
disiplinli (toprakçı, yetiştirici ve sağlıkçı ile) araştırmaların yapılması;
fiziksel olarak azalan tarım alanlarının sürdürülebilirliğinin korunması,
insan sağlığında tarımsal ürün kaynaklı hastalıkların ortaya çıkarılması,
azaltılması ve önlenmesi açısından faydalı olacaktır.
1. GENEL BİLGİLER
Doğal çevreyi oluşturan çevre unsurlarında (cansız, canlı) kalıcı
zararlar vererek özelliklerini kirliliğin en önemli faktörlerinden olan
toksik/yabancı maddeler, endüstrileşme, plansız kentleşme, hızlı nüfus
artışı ve tabii kaynakların oransız/limitsiz kullanılması yanında tarımda
bilinçsizce kullanılan kimyasal ve tarımsal uygulamalar (gübre, ilaç,
vb.) yanında birçok endüstriyel (çeşitli fabrika) faaliyetlerle oluşan
kimyasal katı-sıvı-gaz atıkların, hava, su (akarsu, göl ve deniz) ve
toprağa

(verimli

tarım

arazilerine)

yoğun

bir

şekilde

boşaltılması/karışmasından kaynaklanan çevre kirliliği [kimyasal
kirlenme: kimyasal özelliklerinin olumsuz yönde etkileyecek biçimde
bozulması, mikrobiyal kirlenme: mikrobiyolojik yapının bozulması,
biyolojik kirlenme: ortamların mikroorganizmalarla kirlenmesi ve ağırmetal kirliliği], insan sağlığı ve hayati aktiviteleri üzerine olumsuz
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yöndeki etkileri son yıllarda yoğun biçimde tartışılmaktadır (Bellitürk,
2005).
1.1. Ağır-metaller ve çevreye yayınımı
Ağır-metallerin doğaya yayınımları (kirliliği); doğal (jeolojik) etmenler
(volkanik patlamalar, depremler, seller vs gibi) yanında, insan kaynaklı
(antropojenik) sektörlerden farklı işlem kademelerinden; tarımsal (suni
gübre, ilaç, yakıt, vb., metal içeren ilaçlar), kentsel (inşaat materyalleri,
asbest ve kurşun içeren sentetik malzemeler, boya kalemleri,
incelticiler, cila, vernik, ahşap koruyucuları kullanımı ve ulaşım vb.),
en etkili önemde olan endüsriyel/sanayileşme (maden, metal, kimya vb.
fabrikalar, ağır metalleri kullanan gübre, demir çelik, ç,mento, cam, atık
(çöp) yakma tesisleri, ulaşım araçları ve termik enerji santralleri) gibi
çok çeşitli kaynakların üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkardıkları
atıkların biyosfere atılımının gerçekleştiği (Tablo 1) hava yoluyla
bitkilere, hayvanlara ve insanlara ulaştırmakta ve üzerlerinde etkin
olmaktadır. Ağır-metaller yağış durumuna göre, doğrudan doğruya
toprağa, oradan bitkilere, hatta taban sularına, kısmen de yüzeysel
akışla uzak çevreye ulaşır. Ekolojik sistemde ağır-metallerin
yayınımları doğal döngülerinden daha çok insan faktörü (sürekli ve aşırı
kullanma) yanında kazalarla da gerçekleşmektedir (Nriogo, 1979;
Yıldız, 2004; Kahvecioğlu ve ark., 2009; Özsavaş, 2015).
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Tablo.1. Endüstri kaynaklı atılımı gerçekleşen bazı metal türleri (Rether 2002)
Endüstri

Cd

Cr

Cu

Hg

Pb

Ni

Sn

Zn

Kağıt Endüstrisi

-

+

+

+

+

+

-

-

Petrokimya sanayi

+

+

-

+

+

-

+

+

Klor-alkali Üretimi

+

+

-

+

+

-

+

+

Gübre Sanayi

+

+

+

+

+

+

-

+

Demir-Çelik Sanayi

+

+

+

+

+

+

+

+

Termik santraller (Enerji Üretimi)

+

+

+

+

+

+

+

+

Etrafımızda kirlilik faktörü olan ne kadar fazla kimyasal varsa
geleceğimiz (sağlığımız) o kadar tehlikeye girmektedir. En önemli
kirleticilerden olan ağır-metallerin düşük miktarlar bile toksik olmakla
birlikte endüstri çağının başlamasıyla biyosfer-ekosistemin bunlarla
kirlenmesi çarpıcı bir şekilde hız kazanmıştır. Özellikle Çorlu deresi ve
Ergene havzası gibi atık suların nehirlere boşaltıldığı/karıştırıldığı kirli
dere ve kanalizasyon suyu ile sulanan tarım alanlarında, hastalık
etmenli

mikroorganizmaların

su,

toprak

ve

havaya

karışımı

(mikrobiyolojik kirlenmesi) ile çok dramatik çevre, dolayısıylada
önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Hatta içme sularına
karışmalarıyla bu toksit maddeler, toprak ve sulardaki canlı yaşamın
hızla tükenmesine neden olarak ekosistemi felç etmektedir (Sommers
ve ark., 1980; Korentajar, 1991).
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1.2.Ağır-metallerin bitkilerde birikmesi ve bitkilerin tepkileri
Bitkiler, yaşamaları (büyüme ve gelişimleri) için gerekli olan besin
elementlerini, yetiştikleri ortam (toprak ve su) da bulunan ve gerekli
olsun/olmasın bünyelerine alarak karşılamaktadırlar. Bu elementlerden
bazıları (N, P, K, O, H, C, Ca, Mg, S, CI, Fe, Cu, B, Mn, Mo ve Zn,)
tüm bitkiler için olmasa olmaz besin maddeleri iken bazılarının ise (Na,
Al, Co, Si, Ni ve V) sadece bitki/proseslerine gerektiği kabul edilen
yararlı elementlerdir. Bunlardan Mg, Fe, Cu, B, Mn, Mo ve Zn, gibi
gerekli olan ağır-metalleri tüm bitkiler, Ag, Cd, Cr, Co, Hg, Pb ve Se
gibi biyolojik fonksiyonları bilinmeyen diğer ağır-metalleride bazı
bitkiler biriktirme kabiliyetine sahiptirler. Ağır-metallerin alınma
miktarları, tolere edilebilir ya da biriktirilebilir maksimum miktarları
bitki türlerine göre değişmektedir (Baker ve Brooks, 1989; Ernst ve
ark., 1992; Yıldız, 2001; 2004).
Toprağın jeolojik orjinine ve insan aktivitelerine bağlı olarak topraktaki
metal

konsantrasyonları

1-100.000mg/kg

(ppm)’e

kadar

değişebilmektedir. Bu gruba giren 70 kadar elementin 20’si (Ag, As,
Al, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V ve
Zn) ekolojik bakımdan önemi dikkati çekmektedir. Bazı ağır-metallerin
canlı ve çevredeki etkileri Tablo 2’de verilmiştir (Yıldız, 2004).
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Tablo 2. Önemli ağır-metallerin ekolojik sınıflaması (Yıldız, 2004)
Element
Ag Gümüş
Cd Kadmiyum
Cr Krom
Co Kobalt
Cu Bakır
Fe Demir
Hg Civa
Mn Mangan
Pb Kurşun
Mo Molibden
Ni Nikel
Pt Platin
Tl Talyum
Sn Kalay
U Uranyum
V Vanadyum
W Tungstem
Zn Çinko
Zr Zirkon

Özgül
g/cm3
10,5
8,5
7,2
8,9
8,9
7,9
13,6
7,4
11,3
10,2
8,9
21,5
11,9
7,3
19,1
6,1
19,3
7,1
6,5

ağırlık Bitki ve hayvan için Kirletici
gereklilik
olmadığı
K
⎯
K
⎯
G
K
G
K
G
K
G
K
K
⎯
G
⎯
K
⎯
G
K
G
K
⎯
⎯
K
⎯
K
⎯
G
K
G
K
G
K
G
K
⎯
⎯

olup

Özellikle 20.yy’ın yarısından itibaren endüstriyel gelişimine bağlı
olarak oluşan ve giderek artan toprak-su-hava kirliliğinde önemli bir
yeri olan, fiziksel yoğunluğu 5g/cm3’ten daha yüksek olanların düşük
miktarlarında bile zehirleyici etkileri bulunan Pb, Cd, Cr, Fe, Co, Cu,
Ni, Hg, Zn vb. 60’tan fazla ağır-metallerin oluşturduğu kirlilik
günümüzde bütün canlıları özelliklede ekosistemin birincil üreticileri
olan bitkileri daha fazla tehdit eder hale gelmiştir. Fe, Cu, Zn, Mn, Mo,
Ni gibi ağır-metallerden bazıları izin verilebilir limiti aşmadığı sürece
düşük dozlarda bitki (moleküllerin parçası olma, metabolizma
olaylarında yer alma, vb.) ve hayvanlar için önemli mikro-besim
elementleri olabilmekte ve toksik olmamakta iken yüksek dozları çoğu
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canlı türlerinin büyümelerini ve metabolik düzenlerini bozarlar/engellerler. Yüksek yoğunluklarda zehirli olmalarına rağmen, zehirli fakat
gereklililiği (faydalı bir biyokimyasal fonksiyonu) olup olmadığı henüz
bilinmeyen Hg ve Pb gibi metallerde yaşam için gerekli mikro besin
elementleridir. Ağır-metaller bitki dokularında aşırı biriktiği zaman;
bitkinin canlılık olayları ve çeşitli büyüme (mineral beslenme, solunum,
terleme, fotosentez, enzim faaliyeti, nükleotit yapısı, klorofil
biyosentezi, çimlenme, vb.) olayları yanısıra hücre zarlarında hasar,
hormon ve su dengesinde bozulma gibi birçok fizyolojik olaylarıda
etkiler. Diğer kirleticiler gibi ağır-metaller (özellikle zehir-toksik etkisi
en şiddetli olan Cd, Pb ve Hg yanında Cr, Cu, Ni ve Zn) oluşturdukları
kirlilik ile dünyanın pek çok yerinde biyosferin bozulmasına sebep
olmakta hatta su ve tarımsal ekosistemlerden besin zincirine girebilir ve
taşınabilirliğinden

dolayı

gıda

zincirlerini

dolaşarak

tehlikeli

yoğunluklarda uzun süre kalabilirlikleriyle sadece organizmalarda
birikmekle kalmayıp aynı zamanda birbirleriyle ilintili beslenen bitkihayvan-insan (asbestli malzemelerin uzun süre kullanımı kanser
oluşumu, zararsız zannedilen analjezik ilaçların fazla kullanımı böbrek
yetmezliği, thalidomide adlı ilaç kolsuz-bacaksız bebek doğumu)
sağlığını (somatik ve gametofitik organlarda) olumsuz yönde
etkilemektedir (Vural, 1993; Zheljazkov ve Nielsen, 1996; Yıldız,
2004; Munzuroğlu ve Geçkil, 2002; Kahvecioğlu ve ark., 2009; Okçu
ve ark., 2009; Özsavaş, 2015).
Topraklarda demir miktarı (%1-5) değişir ve yarayışlılığı üzerine; pH
(yüksek), bikarbonat iyonları, Ca, Mg karbonatları, fosfat iyonları, Mn,
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Mo, V ve Zn ve düşük olan P ve Ca etki yapar. Fe noksanlığı kireçli
alkalin topraklarda görülür (Sağlam ve ark., 1997; Raven ve ark., 1999;
Eser ve Volpe, 2002; Çıngı, 2007).
Bitkilerce kolay alınan mangan toprakta organik bağlı, çözünebilir,
indirgenebilir ve kalıntı olmak üzere değişebilir kimyasal şekillerde
bulunmaktadır (Dion ve Mann, 1946; Ahmed ve Twyman, 1953).
Çinko (1mg/kg altı normal seviye), kil ve organik öğeler tarafından
sıkıca adsorbe edilirki bitkiler bundan yararlanamaz. Zn fazlalığına
karşı tolerans gösteren bitkiler topraktaki değişimlerine yapraklarda
klorosis ve yavaşlamış bitki gelişimi şeklinde hızlı tepki verirler, Cu ve
Fe noksanlığı görülür. Zn, diğer ağır-metaller kadar zehirli değildir ve
genellikle meyveler yoksul, baklagiller ise zengindir (Udo ve ark.,
1970; Mortvedt ve Giordano, 1975; Phalsson, 1989; Peterson, 1993;
Yıldız, 2001).
Bitkilerde bakır noksanlığı N, P, Fe Cu, Mo ve Zn fazlalığında ortaya
çıkmaktadır. Cu; fotosentez, solunum, karbonhidrat parçalanması,
iletim demetlerinin geçirgenliği vb. fizyolojik olaylarda, dayanıklılık
mekanizmasında, nükleik asit, protein ve enzim yapısında bulunması ve
vitaminlerle bileşik yapması gibi birçok rolü vardır. Cu’ın proseslerde
veya paketlemelerde kullanılması düşük konsantrasyonlarda dahi
ürünleri kirletebilir ve 0,1mg/kg üzeri miktarları toprak-su-bitki fauna
ve florasına tarımsal ürünlere ve dedolayısıyla doğrudan yada dolaylı
olarak insana zarar vermektedir (Fernandes ve Henriques, 1991; Lidon
ve ark., 1993; Doncheva ve ark., 1996; Nuhoğlu ve ark., 2002).
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Yüksek toprak pH’sında oluşan bor noksanlığı ve yarayışlılığının
azalması fazla Ca’un olumsuz etkilerinin daha yüksek olmasına (fazla
kireçlenmesi ile B noksanlığının ortaya çıkması) neden olmaktadır
(Berger ve Truog, 1946; Kubota ve ark., 1949; Kacar ve Fox, 1967).
Nikel yüksek bitkiler için esansiyel besin elementi olup topraklardaki
değişebilir miktarının 3-5mg/kg’dan fazla olması bitkilerin büyümesini
olumsuz etkilemekte, 100 mg/kg gibi yüksek miktarları memeliler ve
diğer canlılar için olası kanserojen etkilidir. Ttoprakların pH’sı, kil ve
humus içerikleri Ni alımını etkilemektedir (Vergnano ve Hunter, 1952;
Soane ve Saunder, 1959; Anderson ve ark., 1973).
Kobalt eksikliği bitki gelişiminde gerileme ve Fe noksanlığındaki gibi,
fazlalığında ise N noksanlığındaki gibi kloroz meydana getirir.
1µg/mg’lık miktarları mısır ve fasulyede, 10mg/kg üzeri insan ve
hayvanlarda zehir etkisi göstermektedir (Kubota ve Lazar, 1960;
Reisenauer, 1960; Ahmed ve Evans, 1961; Delwiche ve ark., 1961).
Krom çoğu bitkide eser miktarlarda bulunan esansiyel bir mikro
element olup toprakta hızlı şekilde çöker, %1’lik çok az bir bölümünün
alınmasına rağmen mutlak gerekli olduğu henüz saptanmamıştır ancak
Cr hayvan beslenmesi yönünden önem taşır. Yüksek miktarları
memeliler ve diğer canlılar için toksiktir. Yapraklarda 1-4 µg/g,
köklerde bunun 20 katı gibi yüksek Cr biriktiren bazı bitkilerde de
zehirlenme belirtisi görülür. Krom; Cr’lu bileşiklerin endüstriyel
oksidasyonu, fosil yakıtların, ağaç, kâğıt vb. yanmasıyla doğaya
salınımı yanında çeliğin sertleştirilmesi ve paslanmaması için elektrokaplamada, boyada, fungusitde, dericilikte, lağım-atık sularda ve katı
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atıklarda fazla miktarda bulunmasıyla çevre kirliliğinde önemli etkiye
sahiptir (Soane ve Saunder, 1959; Welch ve Cary, 1975; Griffin ve ark.,
1977; Barlett ve James, 1979).
Alüminyum miktarı çok hızlı ve doğrusal olarak artan, çay gibi bazı
bitkiler için mutlak gerekli olan, bitki gelişimi üzerinede sucul
bitkilerde, bezelye, darı ve mısırda olumlu etki yapan bir elementtir.
Toprağın pH’sı ve kil içeriği arttıkça çözünebilir Al azalır, arttığında
ise yarayışlı P azalır. Asitli topraklarda Fe ve Al fosfat bileşikleri
çözünmedikleri için bitkiler yararlanamamakta ve ortamlardaki Al çoğu
bitkiler için toksik düzeye ulaşmaktadır ki bu durum kireçleme ve Al’a
dayanıklı bitki yetiştirilmesiyle atlatılabilir (Sommer, 1926; Chenery,
1955; Evans ve Kamprath, 1970; Bellitürk ve ark., 2014).
Kadmiyum, 1mg/kg altındaki normal seviyeleri buğday, mısır, çeltik,
yulaf, darı, bezelye, pancar, marul, vb. birçok çapa bitkileri tarafından
topraktan kolaylıkla alındığı gibi atmosferden de alınır. Kireçlemeyle
pH’sı yükseltilen topraklarda Cd alımı azalmaktadır. Lağım suyu ile
sulanan topraklardaki miktarı 4.4-17.6kg/ha olan ve doğada saf olarak
bulunmayan Cd; çeşitli kullanım alanlarıyla, yarılanma ömrünün uzun
olması ve çok düşük oranlarda bile çok toksik olması nedeni ile çevre
kirliliğindeki önemli oldukça fazla olan nadir elementlerden biridir
(Kennedy and Gonsalves, 1987; Somashekaraiah ve ark., 1992; Lyons
ve ark., 1996; Cotté-Krief ve ark., 2000; Çatak ve ark., 2000).
Kurşun (10-100mg/kg arasında nornal seviye) doğada organik ve
inorganik halde bulunmakta ve mikroorganizmalarca immobil şekle
dönüştürüldüğü gibi yarayışlılığı üzerine; tekstür, kil miktarı ve cinsi,
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organik madde miktarı, iyonların cins ve miktarı, pH ve drenaj, etkiler.
Pb’un inorganik olanı havada partiküller halinde bulunurken organik
olanı, uçucu olup çoğunlukla su ve gıdaya kolaylıkla karışması
nedeniyle inorganik olananına göre canlı yaşamı üzerine daha fazla etki
etmektedir. Endüstriyel bacalar ve egzozlardan çıkan dumanlar (%98),
sigara, lehim, akü, elektrik ve petrol sanayi atıkları, pestisitler, Pb’lu
benzin, boya, kozmetik ve özellikle sanayi-şehir ikilisiyle iç içe olan
topraklarda yetişen yiyeceklerde (meyve, sebze, tahıl, bakliyat ve
birçok et ürünü) ve suda normal seviyelerin üstünde bulunan Pb çevre
kirliliği oluşturmaktadır (De Jonghe ve Adams, 1982; Aksoy, 1995;
Karademir ve Toker, 1995; Saygıdeğer, 1995).
Molibden pH’sı düşük asitli toprakların kireçlenmesi ile 5.0’den 6.07.0’ye çıkarıldığında sırasıyla miktarı 2-6 kat artar. Cu, Mn, Zn ve Fe
Mo gereksinimini artırırken asitli topraklardaki Fe ve Al, Mo’i az
yarayışlı ya da yarayışsız hale getirmekte, artan sülfat olumsuz, artan P
ise olumlu yönde etkilemektedir. 10-20µg/g Mo içeren bitkilerle
beslenen hayvanlarda zehirlenme saptanmıştır (Kubota ve ark., 1967).
Bazı Elementlerin İnsan Sağlığına Etkileri
Çevrenin doğal döngüsü, canlıların yaşayabilmesi ve türlerinin devamı
için son derece kusursuz bir şekilde devam etmektedir. Ekolojik
dengenin bozulmasından insan sağlığının da direkt ya da dolaylı bir
şekilde etkilenmesi kaçınılmazdır. Günümüzde artan hastalık ve ölüm
oranlarıyla insan sağlığı açısından oldukça önemli olan ve önemi
giderek artan çevrenin insan sağlığını doğrudan veya dolaylı
etkileyebilecek birçok etmeni bulunmaktadır. Dolayısıyla çevresel
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kirleticilerin araştırılması ve tespiti halk sağlığı açısından büyük önem
taşımaktadır. Çevre sadece fiziksel olarak hastalıkların oluşumundan
sorumlu olmayıp, sosyal, ekonomik ve biyolojik nitelikleri ile de
toplumun ruhsal sorunlarının da kaynağıdır. Doğanın canlılara sunduğu
kaynakların hızla gelişerek değişen dünyamızda insanların bilinçsizce
kullanılması ve tahrip etmesi nedeniyle geriye dönüşü güç çevre
sorunlarına

sebep

olmaktadır.

Çevre

kirliliğinin

en

önemli

basamaklarından birini toprak kirliliği oluşturmaktadır ki giderilmesi
ve dönüşümü neredeyse imkânsızdır. Özellikle ağır-metaller hava ve su
yoluyla dolaylı veya doğrudan toprak kirliliğine sebep olmaktadır.
Ayrıca maden ve madencilik, gübre ve pestisitler, sanayi atıkları ve
hidrokarbon yanma ürünleri vb. ile de toprağa ulaşmaktadır. Dünyada
canlı ve cansız arasında olağan üstü bir benzerlik ve uyum vardır. İnsan
ve hayvan vücudunu (%98.5’ini C, H, N, P, O ve Ca, %1.5’ini de K,
Cl, Na, Mg, Al, Fe, S, F, I, Cu, Cr, Ni, Zn, Pb, Cd, Si, Rb, Zr, Sr, As,
Ti, U gibi) oluşturan bu majör, minör ve birçok eser elementler aynı
zamanda insan, hayvan, bitki ve minerallerin dolayısıyla kayaçların da
temel yapı taşlarıdır. Havadan, gübrelerden, atık su ve çamurlardan,
inorganik

pestisitlerden

toprağa

bulaşmış

olan

ağır-metalleri

yoğunluklarına bağlı olarak biriktirme eğilimleri nedeniyle (özellikle
Cd gibi elementlere çok geniş sınırlardaki toleranslarından dolayı)
besin zincirinde olumsuzluk oluşturacak düzeyde bitkilerde metal
birikimi söz konusudur. Metaller bu düzeylerde olmasa dahi artan
dozlarda solunum vb. yollardan bünyeye alındığında, besinlerde ki
küçük dozları bile risk faktörü olarak ele alınmalıdır. Sağlık açısından
sorun oluşturan durum ise, et-süt-yumurta, sebze-meyve, tahıl-bakliyat
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vb. gıdalarla, içilen su ve solunulan hava ile giren miktarın
100µg/gün’ün altında ya da üstünde olması halinde ortaya çıkmasıdır.
Gübre

fabrikalarının atık

sularıyla içme

sularını,

dumanıyla

çevrelerindeki tarım arazilerini kirlettiği, suya karışan nitrit maddesi ile
bebeklerde siyahlaşmaya ve kansere sebep olduğu açıklanmıştır
(Dirican, 1990; Onuk ve ark., 2007; Öztürk, 2008; Çağlarırmak ve
Hepçimen, 2010; Anonim, 2011a; b).
Topraktaki NO3, NH4, Cl, F, Cd, Cr, Pb; Hg, Ba, As, radyoaktif vb.
bazı elementler miktar ve etkileşim sürelerine bağlı olarak sınır
değerlerini aştığında zehir etkisi yapabilmektedir. İnsan sağlığındaki
etkileri bilimsel çalışmalarla en çok ortaya konulmuş elementlerden biri
olan; Nitrat, yer altı sularına doğal kökenli unsurlardan daha çok katı
atıklar ve kimyevi gübreler ile karışmaktadır. İçme sularındaki üst sınır
50mg/l olup üzerindeki suların bebeklerde zararlı olduğu (mavi bebek
hastalığı vb.) bilinmektedir. Doğal sularda az miktarda bulunan Florür
genellikle volkanik kayalar, mika mineralleri (sirolit, florit, flor apatit)
ve termal kaynaklı sularda yüksek olmaktadır. Diş sağlığı açısından flor
0.5–1.5mg/l’arası yararlı, bu sınırların altında diş hassasiyetine,
üstünde ise diş ve iskelet sisteminde florosis hastalıklarına sebep
olabilmektedir. Ana kayaca bağşı düşük I içerikli içme suları endemik
guatra ve hipotroide sebep olmaktadır. Fe jeolojik oluşumlardan ve Fe
içerikli kimyevi gübrelerden içme suyuna karışmakta, eksikliğinde
anemi, kronik baş ağrıları, uyku düzensizliği, nefes darlığı, halsizlik ve
yorgunluk, saç dökülmesi ve tırnak kırılmaları, fazlalığında da
karaciğer yetermezliği, mide ağrısı ve baş dönmesi olabilmektedir. I
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seviyesinin 2mg/l’lere çıktığı içme sularının tadı ve görüntüsü
değişsede sağlığı etkilemez. Benzer şekilde içme sularına karışan
yüksek miktardaki Mn, alzheimer hastalığına yol açabilmektedir. Pb
mağmatik kayaç ve endüstriyel atık kaynaklı olarak yer altı ve içme
sularına karıştığında, kandaki miktarının 0.2µg/ml limiti aşması
durumunda oluşan toksik etki, çocuklarda sinir sistemi üzerinde
serebral ödem, kafa içi basınç artışı ve herniasyon yapması şeklinde
iken yetişkinlerde hemoglobin sentezi bozulması, peripheral nöropati
ile buna bağlı ellerde felç ve his bozuklukları olarak görülmektedir.
Uzun süreçte iştahsızlık, zayıflama, anemi, baş ağrısı, yorgunluk,
ağızda metalik tat, mide şikayetleri gibi metabolik zehirlenme bulguları
yanında, diş etlerinde morarmalar daha da ileri durumlarda
hipertansiyon, sinirlilik ve huzursuzluk görülmektedir. Se kanda 60–
100µg/l olmalı ve düşüklüğü daha çok çocuk ve genç kadınlarda; kalp
hastalığı (Keşan Hastalığı), kas ve iskelet sistemi deformiteleri hastalığı
(Keşan-Bek) ve tiroid fonksiyon bozuklukları için bir risk faktörüdür.
Kronik fazlalığında (10mg/kg) merkezi sinir sistemi bozukluğu, saç
dökülmesi, tırnakta farklılık, ishal, iştahsızlık, karaciğer ve böbrek
hasarı oluşmaktadır. Cr, yer altı sularında az olmasına rağmen, atık su
kullanımlı gıdalar ile insanda 50–200µg/gün’den yüksek bulunması
kanama diatezi, ciltte alerjik reaksiyonlar, gastrointestinal sistem
hastalıkları ve kanserlerine neden olabilmektedir. Bir diğer ender
görülen toksik

elementlerden Cd’un yüksek

dozları, böbrek

hastalıklarına, prostat ve akciğer kanserlerine, Pb beyin, sinir sitemi ve
böbrekte ağır hasarlara, Ni gırtlak ve burun kanserlerine, astım ve
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alerjilerine

neden

olmaktadır

(Duman,

2006;

Öztürk,

| 81

2008;

Çağlarırmak ve Hepçimen, 2010).
Metallerle kirlenmiş topraklarda büyüyebilen tolerant bitkiler;
topraktaki metal seviyelerinden yüksek olan miktarların hava yoluyla
alınımını engelleyen ve köklerinde kontrol altına alan metal dışlayıcı
bitkiler, dokularında topraktaki seviyeler kadar biriktiren metal
indikatörü bitkiler ve topraktaki metalleri dokularında yoğun bir şekilde
biriktiren metal toplayıcı bitkilerdir (Baker ve Walker 1990). Metalik
topraklarda endemik olan toksik maddelerin fazlasını tolere edebilen
bazı bitkilerce kirlilik faktörleri özellikle ağır-metallerin bir kısmı
topraktan kayde değer oranda bitki bünyesinde (sentez, analiz ile)
zararsız hale gelebilmekte, diğer bir kısmı ise topraküstü aksamın hasatı
ile tarladan uzaklaştırılabildiği bu gibi usuller; kolaylığı, düşük
maliyetli oluşu, son mamülün daha emniyetli olması, özel yapılanma
gerektirmemesi ve doğal olması nedenleriyle tercih edilebilmektedir
(Banuelos ve ark., 1997; Raskin ve Ensley, 2000; Blaylock ve Huang,
2000; Dahmani-Muller ve ark., 2000; Güney ve ark., 2010).
Günümüzde daha fazla ürün elde etme esasına dayalı olaeak sürdürülen
tarımsal üretim anlayışında; tarım ilaç ve gübrelerinin yanlış kullanımı
üretimde verim artışı yanında kalitesiz ve insan sağlığını bozacak
ürünlerin oluşması yanında doğal kaynaklarımızı ve çevremizi kirlettiği
bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Dolayısıyla gıdalarımızın nerdeyse
güvenirliliği ve doğallığı kalmamıştır.
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2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Materyal
Tekirdağ’ın Muratlı (M), Çerkezköy (Çk) ve Çorlu (Ç) ilçelerinde
lokalize olmuş aktif fabrikalar bölgesindeki aktif tarımın yapıldığı
arazilerinden fabrikaya 50-250m’lik mesafelerdeki ve 0-20 cm
derinliğinden alınmış toprak örnekleri (28 adet) kullanılmış olup
koordinatları (GPS) Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı (Tekirdağ)’dan alınan alınan toprak örneklerine
ait bilgiler ve koordinatları (Polat ve ark., 2019)
Lokasyon
(İlçe-Örnek No)
Ç01
Ç02
Ç03
Ç04
Ç05
Ç06
Ç07
Ç08
Ç09
Ç10
Çk01
Çk02
Çk03
Çk04
Çk05
Çk06
Çk07
Çk08
Çk09
Çk10
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08

Koordinatlar
Kuzey Boylam
41°16.456'
41°16.428'
41°16.426'
41°16.449'
41°15.540'
41°15.539'
41°15.337'
41°15.350'
41°14.454'
41°14.500'
41°16.259'
41°16.292'
41°17.041'
41°17.017'
41°18.601'
41°18.542'
41°19.910'
41°19.933'
41°23.780'
41°23.784'
41°12.258'
41°12.338'
41°11.203'
41°11.171'
41°14.653'
41°14.704'
41°15.053'
41°14.989'

Doğu Enlem
27°58.745'
27°58.724'
27°57.834'
27°57.853'
27°54.360'
27°54.318'
27°54.088'
27°54.044'
27°52.157'
27°52.180'
27°56.094'
27°56.172'
27°57.512'
27°57.541'
27°59.249'
27°59.287'
27°57.833'
27°57.859'
27°55.509'
27°55.551'
27°31.341'
27°31.346'
27°30.874'
27°30.942'
27°32.709'
27°32.731'
27°32.357'
27°32.322'

Özellik ve Yöney
/ Güney
Testil Sanayi / Güney Batı
Pen Sanayi / Kuzey Batı
İzolasyon Sanayi /Kuzey Doğu
Koku ve Göz Yanması Mevcut
Jeans Sanayi
ASB Serbest Bölge Girişi
Kesif Koku Mevcut / Kuzey Batı
Kesif Koku Mevcut / Güney Batı
Mensucat / Batı
Batı
Erimiş Plastik Kokusu / Batı
Küçük Organize Sanayi / Doğu
Beton Sanayi / Güney
Aluminyum sanayi / Kuzey Batı
Yağ ve Boya Sanayi /Güney Doğu
Baskı Boya Tesisleri /
/ Kuzey
/ Güney
/ Güney
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Araştırma alanından alınan toprak örnekleri uygun bir ortamda hava
kurusuna getirilip içerisindeki taş ve çakıllar temizlenmiştir. Sonra
ahşap tokmakla dövülerek öğütülmüş ve 2mm’lik elekten geçirilerek
½kg’lık plastik kavanozlarda analize kadar muhafaza edilmiştir.
2.2. Yöntem
Araştırma konusu topraklarda incelenen fiziksel ve kimyasal bazı
özelliklerin analizleri Tablo 4’te belirtilen metotlara göre yapılmıştır.
Tablo 4. Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı (Tekirdağ)’dan alınan toprak örneklerinin bazı
fiziksel ve kimyasal özellikleri (Polat ve ark 2019)
Parametre
pH
Tuz
Kireç
İşba
Organik Madde
Toplam Azot (N)
Fosfor (P)
Potasyum (K)
Kalsiyum (Ca)
Magnezyum (Mg)
Demir (Fe)
Bakır (Cu)
Çinko (Zn)
Mangan (Mn)

Birim
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Metod
Saturasyon
Saturasyon
Kalsimetrik
Saturasyon
Walkey-Black
Kjeldahl
Spektrofotometre
A. Asetat - ICP
A. Asetat - ICP
A. Asetat - ICP
DTPA - ICP
DTPA - ICP
DTPA - ICP
DTPA - ICP

Toprakların yarayışlı K, Ca ve Mg, Fe, Mn, Cu ve Zn içerikleri ise ICPOES yöntemi ile yapılmıştır (Kacar, 2010).
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. Toprakların Al, B, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn
İçerikleri
Tekirdağ ilinin araştırma konusu üç ilçesinin topraklarının ortalama
ağır-metal içerikleri incelendiğinde (Tablo 5);
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Tablo 5. Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı (Tekirdağ) ilçelerinden alınarak incelenen
toprakların bazı mikro element (ağır-metal) içerikleri (ppm)
Örnek No
Çk 01
Çk 02
Çk 03
Çk 04
Çk 05
Çk 06
Çk 07
Çk 08
Çk 09
Çk 10
Min.
Max.
Ort.
LSD: 0,05
Ç 01
Ç 02
Ç 03
Ç 04
Ç 05
Ç 06
Ç 07
Ç 08
Ç 09
Ç 10
Min.
Max.
Ort.
LSD: 0,05
M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
M 08
Min.
Max.
Ort.

Fe
71,19
42,43
46,30
52,11
51,09
14,68
34,46
15,66
61,28
52,97
14,68
71,19
44,21
öd
48,50
83,18
53,31
55,87
29,42
5,93
44,44
20,93
9,41
68,01
5,93
83,18
41,90
öd
95,84
75,54
6,04
6,50
51,03
36,21
6,58
33,04
6,04
95,84
38,74

öd: önemli değil

Mn
61,95
28,88
72,77
88,85
75,67
44,45
67,69
47,85
99,00
75,04
28,88
99,00
66,22
öd
53,49
67,59
84,52
91,37
68,35
12,14
92,49
55,19
11,69
53,85
11,69
92,49
59,07
öd
120,49
132,92
12,34
10,75
127,6
104,75
16,52
152,10
10,75
152,10
84,68

Zn
0,50 a
0,25 a
0,49 a
0,38 a
1,13 b
0,26 a
0,43 a
0,18 a
0,25 a
0,65 a
0,18
1,13
0,45
3,69
0,46
0,49
0,60
0,31
1,40
0,06
0,42
0,31
0,58
0,35
0,06
1,40
0,50
öd
0,48
0,32
0,20
0,07
0,19
0,36
0,26
0,25
0,07
0,48
0,26

Cu
1,13
1,33
0,41
1,13
1,12
1,08
1,32
1,08
1,83
1,73
0,41
1,83
1,22
öd
1,46
1,28
0,98
1,45
0,92
0,86
1,36
1,82
1,15
1,41
0,86
1,82
1,27
öd
1,70
1,54
0,86
0,76
2,13
1,66
1,08
1,59
0,76
2,13
1,41

B
6,41 b-e
8,13 cde
8,85 d-e
9,04 d-e
1,87 a
4,88 a-d
9,82 e
3,76 abc
5,17 a-d
2,50 ab
1,87
9,82
6,04
9,316
9,71 cd
9,85 cd
4,91 ab
7,02 abc
8,01 bcd
11,50 d
9,31 cd
4,13 a
5,29 ab
6,70 abc
4,13
11,50
7,64
4,23
5,43
3,61
11,44
11,56
7,91
8,91
11,77
4,56
3,61
11,77
8,15

Ni
10,60 ab
23,18 c
17,51 bc
19,34 c
5,78 a
11,22 ab
19,97 c
8,80 a
8,91 a
7,06 a
5,78
23,17
13,23
6,30
50,12
51,67
23,10
14,11
19,41
65,42
22,79
16,05
13,24
18,17
13,23
65,41
29,40
öd
15,55
13,62
41,14
42,04
23,16
27,90
31,58
18,06
13,62
42,04
26,63

Co
4,89 ab
8,08 cde
9,05 e
8,19 de
3,61 a
6,74 bc
8,49 dc
5,10 abc
3,89 ab
5,93 a-d
3,61
9,05
6,39
4,95
11,67
11,34
7,96
11,25
7,10
13,35
7,775
6,00
9,23
11,29
6,00
13,34
9,69
öd
6,23
13,13
13,29
13,38
9,73
13,02
9,94
8,21
6,23
13,38
10,87

Cr
23,26 bcd
42,29 e
32,51 dc
35,26 dc
6,04 a
17,63 abc
30,78 cde
13,35 ab
11,50 ab
7,94 a
6,04
42,29
22,05
8,43
49,99
50,89
23,16
27,11
25,76
62,35
33,78
18,96
20,76
28,01
18,96
62,35
37,07
öd
23,03
15,41
50,04
52,84
37,02
40,99
44,77
18,86
15,41
52,84
35,37

Araştırma alanı topraklarının (Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı) sırasıyla
ortalama Fe (41.90, 44.21 ve 38.84ppm), Mn (59.07, 66.21 ve
84.68ppm), Cu (1.27, 1.22 ve 1.27ppm) ve B (7.64, 6.04 ve 8.15ppm
5ppm’den fazla olduğu için) miktarlarının “yeterli”, Zn’nun (0.50, 0.45
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ve 0.26ppm) “yetersiz” olduğu tespit edilmiştir. Benzer analizlerde de
sırasıyla; Ni içeriklerinin 0.498-1.578ppm arasında (29.40ppm,
13,23ppm ve 26.63ppm) değiştiği (M07 örneğinde en düşük 13.62ppm,
M01 örneğinde ise en yüksek 42.04ppm Ni) tespit edilmiştir. Co miktarı
Çorlu’da 9.69ppm, Çerkezköy’de 6.39ppm ve Muratlı’da 10.87ppm
olarak bulunmuştur. Cr’un 37,0ppm, 22,05ppm ve 35,37ppm ve Al’un
12559.00ppm, 10844.52ppm ve 12374.15ppm bulunduğu tespit
edilirken araştırma alanı topraklarında Cd, Pb ve Mo elementi
miktarları tespit edilememiştir.
Toprakların Mn içerikleri (3000-203000µg/g) diğer elementlere göre
oldukça geniş sınırlar arasında değişiklik göstermektedir. Toprak
asitliği

Mn’ın

yarayışlılığında

son

derecede

önemlidir

ve

etkilemektedir. Asitli (pH 4.5-5.5) topraklarda fazla miktarda yarayışlı
Mn bulunur iken çoğu zaman bitkiye toksik etki yapmaktadır. Organik
maddesi yeterli pH’sı düşük topraklar, organik maddesi düşük olanlara
göre daha fazla Mn noksanlığı gösterirler. Uzun süre su altında kalmış
topraklarda yarayışlı Mn toksik etki gösterecekcek düzeye kadar
çıkabilmektedir. Zn, bitkiler için çok gerekli bir elementlerden olup
genellikle bitki köklerinde bulunur ve tarım arazilerindeki miktarı 10300µg/g arasında olup gereksinimden fazlası bitkide toksik etki yapar.
Zn alınımı, bitkinin türüne ve de ortamdaki Ca miktarına bağlıdır.
Bakteriyal ve fungal hastalıklara karşı koruyucu etkisinin olduğu ve
birçok bitkisel yapıtaşında (enzim aktivitesi, protein, karbonhidrat,
fosfat, membran geçirgenliği ve RNA oluşumunda) yer aldığı
unutulmamalıdır. Bitki türlerinin ihtiyaçları farklılık göstermesine
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rağmen karşın eksikliğinde olduğu gibi fazlalığında da zarar gördüğü
Cu, oldukça zehirli bir metaldir ve tarım arazilerindeki miktarı 2100µg/g olup iyice parçalanmış, yıkanmış asitli topraklarda düşüktür.
Suda çözünür yarayışlı Cu miktarı 1µg/g’dan düşük olup pH asitten
alkaliye doğru değiştikçe yarayışlılığıda azalmaktadır. Aynı şekilde
organik madde miktarı da olumsuz yönde etkilemekte ve Cu tepkimesi
yüksek bitkilerin normal gelişimleri için miktarın mineral topraklarda
4-6µg/g ve organik topraklarda da 20-30µg/g’dan fazla olması
gereklidir. Toprakların toplam B içerikleri 7-80µg/g arasında
değişmekte ve bu miktarlar ile bitkiye yarayışlı olan 0.1-6µg/g miktar
arasında önemli bir ilişki yoktur. Türkiye topraklarının B içerikleri
0.74-4.55ppm arasında olup kumlu (kaba tekstürlü, iyi drenajlı)
toprakların yarayışlı B’ca fakir olduğu bildirilmektedir. Çalışma alanı
toprakları ağır (killi) yapılı ve B’ca yeterli bulunmuştur. Çok düşük
miktarları hariç Ni’de Cd gibi bitkilerde oldukça yüksek fitotoksik
etkiye sahiptir ve bir ağır-metal olarak değerlendirilmektedir. Ni, tüm
topraklarda az ya da çok bulunur ve bitki gelişimi için mutlak gerekli
olmamakla birlikte kolaylıkla alınır. Ni miktarı ince fraksiyonlu,
mineralli ve killi topraklarda yüksek iken organik ve peat topraklarda
düşüktür. Topraklarda Ni kirliliği yönünden 50 ppm eşik değer kabul
edildiğinde incelenen topraklarda Ni kirliliği görülmemiştir ve
topraklarımızın ortalama 30ppm altında çıkmış olması önlem
alınmasını gerektirecek düzeydedir. Kültür bitkileri için Co mutlak
gerekli olmamakla birlikte topraklarda 156µg/mg’a kadar çıkabilsede
genellikle 1-40µg/mg (kumlu topraklarda 0.2-3.0µg/mg) arasında
değişmekte ve sınır değer olarak 5µg/mg dikkate alınmaktadır. Co
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noksanlığı gösteren bitkilerinin yetiştiği topraklarda 0.3-3µg/mg dan
düşük, iyi gelişmenin olduğu topraklarda ise 4-40µg/mg arası olduğu
bildirilmiştir. Cr miktarı tarım arazilerinde en az 5µg/g’dan başlayıp
bitkilere toksik olan %5-6’lara kadar çıkabilmektedir. Cr’un düşük
miktarları insanların beslenmesinde de için esas ve yararlı olduğu
saptanmıştır. Toprağın önemli bir yapı taşı (ana elementi) olan Al’un
çözünebilir miktarı asitli topraklarda fazla olmasına karşın pH
yükseldikçe olağanüstü miktarda azalmaktadır. Al içeriğinin 1ppm’i
aşması durumunda bitkilere toksit etki yaptığı belirtilmiştir (Edirne ili
asitli topraklarında ortalama 3.34ppm). Cd tarim arazilerinde çok az
miktarlarda da olsa rafine petrol ürünlerinde, PVC stabilizatörü olarak
alaşımlarda, boya sanayinde, pillerde (Ni, Cd), korzyona karşı gemi
sanayinde ve çeliklerin kaplanmasında, deterjanlarda, elektronik
sanayinde vb. birçok yerlerdeki yoğun kullanımları yanında endüstriyel
üretim aşamalarında oluşan baca gazları, su boruları, kömür yakılması,
P’lu gübrelerden ve fungusitli tarım ilaçlamaları gibi değişik yollardan
toprağa karışır ve izin verilebilir sınır olan 3ppm’i aştığında toksik
etkisiyle çevre kirliliğine neden olur. Bu sınır değere göre, araştırma
alanı topraklarında herhangi bir Cd kirliliğine rastlanılmamıştır.
Topraklarda bulunma miktarı 1-200µg/g (tarım topraklarında ortalama
15-25µ/g) arasında değişen ve bitkiler tarafından alınımı ile hem
bitkilere hemde besin zinciriyle hayvan ve insanlara toksik ve
çevreyede kirlilik etkisi yaptığı bilinen 100ppm‘lik miktar dikkate
alındığında, araştırma alanı topraklarında Pb fazlalığı görülmemiştir.
Her durumda toksik özelliği bulunan Pb, havaya metal veya bileşik
olarak karışmakta, insan faaliyetleri ile de ekolojik sisteme (çevresel
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kirliliğiyle) en fazla zarar veren ilk ve en önemli ağır-metal olma
özelliğini taşımaktadır. Tekirdağ’da farklı pH’lara sahip toprak
örneklerinde ortalama; 0.70ppm Pb, 1.07ppm Ni ve 0.04ppm Cd tespit
edildiği ve bu ağır-metallerce kirliliğin söz konusu olmadığı değişik
kaynaklarda da belirtilmiştir. Toprakların toplam Mo kapsamları
genellikle 0.1-40µg/g (ort 1.2µg/g) arasında değişmekte ve verimli
arazilerdeki miktarı 0.1µg/g’dır. Organik maddece zengin, alkali,
volkanik kökenli genç topraklarda “fazla”, çok ufalanmış, kireçli
topraklarda “yüksek”, kumlu, podzolik, Mg ve Fe’li topraklarda
“düşük” düzeydedir. Doğu Karadeniz Bölgesi gibi asit tepkimeli
topraklarda düşük (0.001-0.002µg/g) olan Mo miktarının yarayışlık için
toksik olmayacak düzeye çıkana kadar kireçlenmelidir (Kubota ve ark.,
1949; Robinson ve ark., 1951; Walsh ve ark., 1956; Kubota 1958, 1976;
Kubota ve Lazar 1960; Kacar ve Fox, 1967; Mertz, 1969; Baker ve
Chesnin, 1975; Lindsay ve Norvell, 1978; Aksoy, 1995; Saygıdeğer,
1995; Karademir ve Toker, 1995; Sağlam ve ark., 1997; Çıngı, 2007;
Bellitürk, 2005; Bellitürk ve ark., 2014; 2015; Kahvecioğlu ve ark.,
2009; Kacar, 2010; Okçu ve ark., 2009; Sağlam, 2012b).
3.2. Bulguların Çevre ve İnsan Sağlığıyla İlişkilendirilmesi
Toprak canlılığını etkileyen çevresel (fiziksel, kimyasal ve biyolojik)
kirleticiler; oluşumları, birikimleri ve taşınmaları yönünden başta
toprak (ağır-metal) olmak üzere yeraltı suları, akarsu, nehir, göl ve
deniz ve sediment kirliliğine sebep olurlar. Bir takım zararlı etkilere
neden olmaktadır. Değişik nedenlerle ağır-metallerce kirli topraklarda
yetişen ürünlerin gıda zincirindeki yeri gereği düşük seviyelerde de olsa
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sürekli olarak alınması, bünyedeki birikimi ve bünyeden atılma zorluğu
nedenlerinden dolayı tüm canlıları (bitki, hayvan ve insan) olumsuz
etkileyecektir. Herşeyin gelişimi ve değişimiyle değişen dünyamızda
beslenmemizi sağladığımız ve gün geçtikçe giderek hızla artan
oranlarda kirlenmesi sonucu tarımsal ürünlerin yetiştirildiği temiz
alanlar her geçen gün azaldığı ortadadır (Zurera ve ark., 1989; Algan ve
Bilen, 2005; Özbolat ve Abdullah, 2016).
4. SONUÇ
Günümüz dünyasında yetiştiriciliğin yapıldığı %12’lik alanının içinde
gıda ürünlerinin ekimi amacıyla kullanılan %26’lık oranın 2030’lara
doğru %15’lere düşeceği öngörülmektedir. FAO’ya göre, yılda 1
milyon kişi açlık felaketi (5 çocuk/sn ölümü) ile karşı karşıya kalması
sebeplerinin başında tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, uygulanan
hatalı kültürel işlemler, uygun olmayan kötü çevre koşulları ve
ürünlerin raf ömürlerinin kısa olmasına bağlı verim kayıplarının olması
gelmektedir. Ayrıca tüm canlıları risk altında bırakan ağır-metaller,
bitkisel ve hayvansal üretim yanında insan sağlığını da ciddi bir şekilde
tehdit etmektedir. Çevre konusunda çok duyarlı davranışlar sergileyen
ülkeler (özellikle Avrupa) etkin kanunlar çıkararak tarımın gözbebeği
olan toprak ve su kaynaklarını koruma altına almışlardır. Ülkemizde
yeterli (endüstriyel) atık kontrolü olmamakla birlikte bir an önce doğal
(toprak-su, vb.) kaynaklarımızın toksik madde (ağır-metal) kirliliği
tehdidinden kurtarılması için ciddi ve etkin kanunların çıkarılması çok
büyük önem arz etmektedir (Okçu ve ark., 2009; Bellitürk, 2012).
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Ağır-metallerin tarım arazilerindeki en tehlikeli yönleri; bitki
bünyelerine katılmaları, yer altı sularına karışarak suyun kalitesini
(nicelik

ve

niteliğini)

bozmaları,

canlı

fauna

ve

floraya

(mikroorganizma vb.) zarar vermeleri yanında, besin zinciriyle tüm
canlılarda toksik etkileriyle (hücre plazmasında sertleşme, şişme,
büzülme, proteinde çökelme, solunumda azalma) zarara neden
olmalarıdır. Ayrıca toksisite derecelerindeki değişimler; metallerin
bulunuş (iyon, organik bileşik, vs) formlarına ve konsantrasyonuna,
türlere, bireylere, bulunduğu yer ve etki süresi vb. birçok etmene
bağlıdır. Ağır-metallerin yarayışlılığı; organik madde ve diğer
gübrelerin varlığına, pH değişimlerine, uygun bitki türüne, fiziksel
stabilizasyona, kireçlemeye, P’lu gübre uygulamalarına, ağır-metal
şelatörleri ve güçlü asitlerle yıkama ve fito ve biyoremediasyon
teknikleri gibi zirai uygulamalarla asgariye indirilebilir (Meagher,
2000). Bitkilere istedikleri toprak reaksiyonu sağlanarak verim artışı
sağlanabilir. Bunda asitli toprakların kireçlenmesi etkili ve önemli bir
ıslah metodudur. Özelliklede ağır-metal kirliliğide toprak pH’sının
bilinmesi çok daha önemlidir. Toprak reaksiyonundaki (pH artışı gibi)
değişimlerle ağır-metallerin alınımı arasındaki ilişkiler detaylı olarak
incelemeli ve bunun için birçok sera (kontrollü) ve açık alan (tarla)
denemeleri yapılmalıdır. Bilgi ve tecrübeye sahip multi-disipliner
(birçok meslek dalı) birimlerce; tarımsal kirlenme (özellikle ağırmetal), atıkları arıtılması (özellikle kırsal alanlarda) vb. konularda
uygulama-araştırmaların yapılabileceği ve daha birçok yapılması
gereken görevlerde olduğu açıktır (Güney ve ark., 2010).
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Aynı proje kapsamında yürütülen ve bütünün bir parçası olan, ağırmetal birikimi ve etki derecelerini belirlemede önem arzeden araştırma
alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal (tekstür, pH, tuzluluk,
kireç, organik madde) özellikler ile N, P, K, Ca, Mg, S ve Na gibi bazı
makro

element

içeriklerinin

incelendiği

araştırma

sonuçlara

bakıldığında; hafif asit (pH; 5.66-5.92), “tınlı” ve “killi-tınlı” bünyeli,
az kireçlilik görülen 6 örnek haricinde kireçlilik (ort. %0.21), tuzluluk
(ort. %0.023, tuzsuz toprak <0.15) sorunlarının bulunmadığı ve organik
maddenin de %0.1-1.5 arasında olduğu, toplam N’ça “az azotlu”
(<%0.09), K’ca “yeterli” (140-370 ppm) ve hatta K bakımından zengin
olduğu ayrıca Ca’un 547.70-1367.20ppm arasında değiştiği ve
istatistiki önemde fark (P<0.05) bulunmadığı, Mg içeriklerinin “yeterli,
yüksek ve çok yüksek”, S içeriklerininde 77.02-93.44 ppm arasında
olup (SO4-2’ün sınır değeri 10mg/kg) “zengin” sınıfına girdiği
belirtilmiştir (Polat ve ark., 2019).
Aynı proje kapsamında araştırılan ve çevre kirliliğine sebep olan Al,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn vb. bazı ağır-metal
elementlerinin analiz sonuçlarının değerlendirildiği topraklarda (Tablo
4.1); Fe 44.21 ppm’le fazla, Cu (0.2<ile), B ve Mn yeterli, Zn ise
yetersiz bulunduğu, Ni kirliliğinin bulunmadığı tespit edilirken Cd, Mo
ve Pb’da ölçülebilir düzeyde bir miktar elde edilememiştir.
Organik madde miktarı toprağı tarım dışına atan en önemli faktör olup
düşüklüğünde toprağın ağır-metal içeriği yükselmektedir ki bu tip
toprakların ıslahı; çiftlik gübreleri, yeşil gübreler, organik kompostlar
yanında vermikompost (solucan gübresi) ve karaizopot gübresi
(Dinçsoy, 2019; Toksoy, 2019) uygulamalarıyla organik maddece
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zenginleştirilmeli akabinde de fito-biyoremediasyon uygulamalarıyla
ağır-metal vb. kirliliklerinden arındırılmalıdır (Meagher 2000).
Toprak kirliliği, çevre sağlığı konularının başında gelmekte ve birçok
sektörün bir araya gelmesiyle çözlebilecek bir konudur. Toplumun
ekonomik kalkınmışlığı sanayileşmeyi, sanayileşme de kentleşmeyi
arttırmaktadır. Eğer alt yapı hizmetleri yetersiz kalır, sektörler arası iş
birliği ve gereken yasal düzenlemeler yapılmazsa 21.yy günümüz
dünyasında çevre kirliliği, kanser başta olmak üzere birçok hastalık ve
ölümlerin en önemli sebebi olmayı sürdürecektir. Bu nedenle iyileştirici
tedbirlerden daha ziyade engelleyici, koruyucu yöntemlere öncelik ve
gereken önem verilmelidir.
Özellikle ağır sanayi fabrikalarının tarım alanlarının yakınlarında
olmaması gerektiği bilinmekle birlikte araştırmamızda da belirtildiği
gibi birçok tarım alanları etrafında çeşitli fabrikaların yeraldığı
görülmektedir. Sürdürülebilir bir tarımsal üretimin sağlanabilmesi ve
geleceğe yönelik doğru planlamaların yapılabilmesi için öncelikle
toprağın çok iyi tanınması gereklidir. Bunun içine bu tip ve benzer
çalışmaların sıklıkla tekrarlanması, ara ara tarım alanlarında birikmesi
muhtemel ağır-metallerin ortaya konulması yanında kirlenmiş tarım
topraklarının temizlenmesine yönelik fito ve biyoremediasyon gibi
çözüm yolları (Meagher, 2000) uygulanarak daha sağlıklı, temiz
ürünlerin

yetiştirilmesi

sağlanmalıdır.

Günümüzde

toprak

verimliliğinin benzer şekilde günümüzde arttırılmasının yanı sıra,
sürekliliğinin

sağlanması

kadar

korunmasınında

önemliliği

unutulmamalı ve konuya ilişkin tarım alanlarına yakın sanayi
kuruluşlarının uyarılması ve bilgilendirilmesi gereklidir.
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GİRİŞ
Sürekli artan dünya nüfusu ile ters orantılı olarak tarım topraklarının
azalması insanoğlunu açlık gibi büyük bir tehditle karşı karşıya
getirmektedir. Artan besin ihtiyacımızı karşılamak amacıyla, tarımsal
uygulamalarda bilinçsizce kullanılan kimyasal gübre ve kimyasal
ilaçlar, tarım topraklarımızın sürdürülebilir verimliliğini olumsuz
etkilemekle birlikte doğal dengeyi de bozmaya başladığı görülmektedir.
Uzun bir zaman diliminde kimyasal gübre ve ilaçların kullanımı ile
toprak kalitesinin bozulmasıyla birlikte besin kalitesinin ve insan
sağlığının olumsuz etkilendiği gözlemlenmektedir. Bu sorunlar
karşısında tarımı sadece topraktan yararlanarak, her türlü kimyasal
gübre ve ilacı kullanarak üretim yapmak yerine, doğaya zarar
vermeden, toprağın sürdürülebilir verimliliğini ve doğal dengeyi
koruyarak, insan sağlığını tehdit etmeyen ve çevreyle dost olan organik
ürünlerin

kullanımını

hedefleyen

tarımsal

üretim

sistemleri

uygulanmalıdır. Organik madde topraktaki bitki ve hayvan kalıntıları
olup, toprağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak iyileştirir (Bellitürk
ve ark. 2019). Organik gübreler; hayvan atıklarından, fosillerden ve
benzer doğal yollarla oluşan maddelerden üretilerek, hiçbir kimyasal
madde ile etkileşim içerisinde olmadan elde edilmektedir. Toprağa bitki
besin elementi kazandırmakla birlikte, toprağın fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerini olumlu yönde etkileyen, toprakta su tutma
kapasitesini yükselten ve havalanmasını sağlayan, mikrobiyal aktiviteyi
hızlandıran ve toprağın sürdürülebilir verimliliğinde etkili olan
gübrelerdir. Sonuç olarak yoğun kimyasal maddelerin kullanımından
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vazgeçerek gübreleme programlarında organik kökenli gübrelerin de
yer alması zorunlu hale getirilmelidir.
Tarımsal ekosistemde toprak solucanlarının yararı oldukça önemlidir.
Toprak verimliliğine, bitki besin maddesi mineralizasyonu ile önemli
derecede faydaları bulunmaktadır (Bellitürk, 2016). Vermikompost
tarım toprakları için önemli olan organik maddeyi zenginleştirir. Ağır
bünyeli

topraklarda,

toprak

partiküllerine

tutunarak

toprak

havalanmasını sağlarken, hafif ve geçirgen yapılı topraklarda besin
elementlerinin yıkanmasını önler. Vermikompost topraktaki katyon
değişim kapasitesini artırarak, Ca, Mg, K gibi makro ve mikro besin
elementlerinin,

bitkilere

tamamının

yarayışlı

olmasını

sağlar.

Toprakların su tutma kapasitesini arttırarak, su tüketimini azaltır.
Uzun süre vermikompost kullanımı ile toprak kalitesi ve yetiştirilen
bitkilerin ürün kalite endeksini arttırmaktadır. Topraktaki besin
elementlerinin kaybını önleyerek, kimyasal gübre kullanımını
minimum seviyelere indirilebilir. Organik bir toprak düzenleyicisi olan
vermikompost insan sağlığı açısından zararsız olduğu gibi ekonomiye
ve doğaya faydaları yüksektir.
Son zamanlarda vermikomposta olan ilginin artmasıyla birlikte,
solucan gübresi üretimi yapan firma ve/veya kişilerin sayısında da
artışlar gözlemlenmektedir. Şu an piyasada solucan gübresi üreten
firma veya kişilerin yaklaşık olarak 3000’den fazla olduğu
düşünülmekte ve bu sayının giderek daha da artacağı öngörülmektedir.
Solucan gübresi ile ilgili birçok araştırma yapılmasına rağmen konu
hakkında hala çok fazla bilgi eksikliği bulunmaktadır.
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Vermikompost ile ilgili yapılan çalışmaların birçoğu vermikompostun
toprak ve bitki verimliliği üzerine olan etkisi ile ilgilidir. Solucan
gübresinin

raf

ömrü

ile

ilgili

yapılmış

çalışmalara

pek

rastlanılmamaktadır. Satış amacıyla paketlenen katı ve sıvı solucan
gübrelerinin üretimden sonra ne kadar sürede çiftçi tarafından
uygulanması gerektiği, içeriğindeki organik madde, fulvik ve humik
asit miktarında bir kaybın olup olmadığı bilinmemektedir. Bu konudaki
bilgi eksikliğini tamamlayabilmek, solucan gübresinin raf ömrü ve
kalite parametreleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için bu
çalışma yapılmıştır.
1. Katı Solucan Gübresinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Analiz
Sonuçları
Katı solucan gübresinde örneklerin organik madde, C:N oranı, EC, pH,
nem ve hümik ve fülvik asit değerlerine bakıldığında dönemsel olarak
yapılan tüm verilerin ortalamaları Şekil 1’de verilmektedir.

Organik
C:N Oranı
Madde (%)

Hümik Fülvik Asit EC (mS/cm)
(%)

pH

Nem (%)

1. Gün

69,77

12,58

13

6,13

7,05

56,79

1. Ay

69,62

11,01

10,91

6,34

7,12

57,13

3. Ay

63,7

10,89

14,89

5,17

7,08

55,24

6. Ay

63,41

10,77

26,15

5,5

7,06

58,55

Şekil 1: Katı solucan gübresinde zamanlara göre bazı fiziksel ve kimyasal analiz
sonuçları
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Zamanlar arasında katı solucan gübresindeki verilerin ortalamalarına
bakıldığında organik madde değerinin en yüksek olduğu zaman 1.
(%69.77) gün, en düşük olduğu zaman 6. ayda (%63.41) görülmektedir.
C:N oranında ortalamalara bakıldığında en yüksek sonuç 1. gün
(12.58), en düşük sonuç 6. ayda (10.77) elde edilmektedir. En yüksek
hümik ve fülvik asit verileri 6. ay (%26.15), ortalama en düşük hümik
ve fülvik asit değeri 1. ayda (%10.91) elde edilmektedir. EC değerine
bakıldığında en yüksek 1. ay (6,34 mS/cm), en düşük 3. (5.17 mS/cm)
ayda görülmektedir. pH için en yüksek ortalama sonuç 1. ay (7.12), en
düşük ortalama sonuç 1. gün (7.05) elde edilmektedir. Nem
değerlerinde en yüksek ortalama 6. ay (%58.55), en düşük ortalama 3.
ay (%55.24) verilerinde elde edilmektedir.
Organik

madde

içeriği

kompostlama

esnasında

azalmalar

gösterebilmektedir. Tipik hammadde ve başlangıç karışımlarının
organik madde içeriği %60’tan daha büyük olurken, bitmiş kompost
%30-70 aralığında olabildiği belirtilmektedir. Çoğu kompost kullanımı
için %50-60 organik madde içeriği arzu edilmekte olduğu söylenmiştir
(Anonim, 2014). Tüm dönemlerin organik madde sonuçlarına
bakıldığında Anonim (2014)’e göre organik maddenin yeterli miktarda
olduğu görülmektedir.
Kanalizasyon çamuru ve kanalizasyon çamuru ile sığır gübresi karışımı
sırasıyla Eisenia fetida ile vermikompost elde edilmiştir. Bu iki
uygulama sonucunda elde edilen hümik ve fülvik asit dönüşümü
spektrosfobik ve kimyasal yöntemlerle değerlendirilmiştir. Sonuç
olarak pH, toplam organik karbon ve C:N oranını düşürdüğünü ve EC,
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toplam ekstrakte edilebilir karbon ve hümik asit içeriklerini arttırdığı
gözlemlenmiştir. Kanalizasyon çamuru uygulamasında fülvik asit
içeriği önemli derecede artmıştır ve kanalizasyon çamuru ile sığır
gübresi karışımı uygulamasında çok az miktarda bir artış olduğu
belirtilmiştir (Zhang, Lv, Xing ve Yang, 2015).
Yapılan bir analizde çözünür tuzlar, 1:5 (kompost: su, ağırlık oranı)
hazırlanan çözeltide EC belirlenmiştir. EC, çözelti içerisinde çözünen
toplam çözünür tuzlarla ilgilidir. Ölçü biriminin mmhos/cm olduğu
bilinmektedir. Yüksek tuzluluk genel olarak bitkiler için toksik etkiler
yaratmaktadır. İdeal çözünür tuz seviyeleri kompostun son kullanımına
bağlı olmaktadır. Toprak veya saksı karışımları ile kompost karışımları
çözünür tuzlar için teste tabi tutulması gerektiği bildirilmiştir (Anonim,
2014).
Kompost stabilitesinin, C:N oranı, ve N kullanılabilirliğinin bir
göstergesi olarak görülebilir. Kompost C:N oranı genellikle, Başlangıç
C:N oranı 25’ten yüksekse (>25) kompostlama sırasında azalma
göstermektedir. Başlangıç C:N oranı 15’ten düşükse (30) sahip olan
kompostlar, toprağa uygulandığı zaman N’i hareketsiz hale getirecek
veya bağlayacak, düşük C:N oranına (<20) sahip olanlar organik N’i
inorganik N’e mineralize edecek ve parçalayacaktır (Anonim, 2014).
Hammadde veya komposttaki aktif asitliğin bir ölçüsü olan pH ölçeği;
0 (asidik) ila 14 (bazik), 7 nötrdür değerlerinde olduğu bilinmektedir.
Bitmiş kompostların çoğu 5.0 ila 8.5 aralığında pH değerlerine sahip
olmaktadır. İdeal pH kompost kullanımına bağlıdır. Bazı süs bitkileri
için daha düşük bir pH tercih edilirken, nötr bir pH diğer birçok
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uygulama için uygundur. Toprak reaksiyonu (pH), toplam asitlik veya
alkaliliğin bir ölçüsü değildir ve kompostun toprak pH'sı üzerindeki
etkisini tahmin etmek için kullanılamamakta olduğu söylenmektedir
(Anonim, 2014). Katı solucan gübresinde raf ömrünün pH içeriğine
olan etkisine yönelik çalışmaya rastlanılamamıştır. Piyasada satılan
birçok katı solucan gübresinin pH değeri 8 civarındadır. Yapılmış olan
bir çalışmada 800 g ahır gübresi ve 20 adet solucan ile elde edilen
solucan gübresinin pH değerleri 30. gün 7.06, 90. gün 7,14, 180. gün
7.06 olarak bulunmuştur (Bellitürk, Göçmez, Turan, Bağdatlı ve
Üstündağ, 2018). Bu değerler göz önüne alındığında, incelenen solucan
gübrelerinin pH değerleri ile uyumlu olduğu gözlemlenmektedir.
Kompostlama için ideal nem içeriği, kompostlanan malzemelerin su
tutma kapasitesine bağlı olmaktadır. Bir başlangıç kompost karışımı
için ideal değerler %35-55 katı maddede, %65-45 nem içeriğine sahip
olacağı belirtilmiştir. Bitmiş kompostta katı madde %50-60 iken %5040 nem içeriğine sahip olması gerektiği belirtilmiştir (Anonim, 2014).
Katı solucan gübresinde yapılan makro besin elementleri içeriklerine
bakıldığında dönemsel olarak yapılan tüm analiz sonuçlarının ortalama
verileri Şekil 2’de gösterilmektedir.

N (%)

P (%)

K (%)

Ca (%)

Mg (%)

1. Gün

2,49

0,637

2,349

2,62

0,848

1. Ay

2,82

0,564

2,038

2,82

0,832

3. Ay

2,7

0,611

2,801

2,665

0,706

6. Ay

2,62

0,525

2,545

3,019

0,855
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Şekil 2: Katı solucan gübresinde zamanlara göre bazı makro besin elemenlerinin
analiz sonuçları

Elde edilen verilere göre N değerinde ortalama en yüksek değer 1. ay
(%2.82), en düşük değere

6. ayda

(%2.62) ulaşılmaktadır.

Vermikompost içeriğindeki fosforun ortalama değerlerine bakıldığında
en yüksek ortalama sonuç 1. gün (%0.637), en düşük sonuç 6. ayda
(%0.525) görülmektedir. Çalışmada, K besin elementi için ortalama en
yüksek değer 3. ay (%2.8016), en düşük değer 1. ayda (%2.038)
görülmektedir. Kalsiyum besin elementi oranında ortalamalara
bakıldığında en yüksek sonuç 6. ay (%3.019), en düşük sonuç 1. günde
(%2.620) elde edilmektedir. Elde edilen verilere göre Mg değerinde
ortalama en yüksek değer 6. ay (%0.855), en düşük değere 3. ayda
(%0.706) ulaşılmaktadır.
Vermikompostun depolanması ile ilgili yapılan çalışmada fiziksel ve
kimyasal değişimler gözlemlenmiş ilk 60 gün sonunda özelliklerde
değişim olmadığı sonucuna varılmıştır. Depolama devam ettikçe su
tutma kapasitesinde yaklaşık %82’lik bir azalma olmuştur. N
elementinde, yoğun amonyak uçuculuğundan kaynaklı %49’luk bir
kayıp görülmüştür. Potasyum ve fosfor elementlerinde ise %75’ten
fazla kayıp olduğu ve mikro element konsantrasyonlarında belirgin
azalmaların

olduğu

sonucuna

varılmıştır

(Harit,

Karthikeya,

Gajalakshmi ve Abbasi, 2014).
Yapılan bir araştırmada şeker endüstrisi atılarından elde edilen küspe
solucan yemi olarak kullanılarak vermikompost elde edilmiştir ve elde
edilen değerler incelenmiştir. Sonuç olarak azot, fosfor ve sodyum
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içeriğinde artış gözlemlenirken organik karbon ve C/N oranında azalma
görülmüştür. Ağır metal içeriğinde önemli derecede azalma olduğu
bununla birlikte çinko demir ve mangan içeriğinde önemli derecede
artış olduğu ifade edilmiştir (Bhat, Singh ve Vig, 2015).
Bir araştırmada yemek atıkları, inek gübresi ve yaprak gübresi ham
maddeleri kullanılarak vermikompost elde edilmiştir. Vermikompost
içeriğinde potasyum besin elementi değerlerine bakıldığında yemek
atıklarından elde edilern vermikompostta potasyum besin elementi
içeriği %1.73, inek gübresinden elde edilen vermikompostta %1.01,
yaprak gübresinden elde edilen vermikompostta %0.41 sonuçları elde
edilmiştir. Kalsiyum besin elementi değerlerine bakıldığında yemek
atıklarından elde edilern vermikompostta kalsiyum besin elementi
içeriği %2.35, inek gübresinden elde edilen vermikompostta %2.80,
yaprak gübresinden elde edilen vermikompostta %2.18 sonuçları elde
edilmiştir. Magnezyum besin elementi değerlerine bakıldığında yemek
atıklarından elde edilern vermikompostta magnezyum besin elementi
içeriği %0.62, inek gübresinden elde edilen vermikompostta %0.98,
yaprak gübresinden elde edilen vermikompostta %1.06 sonuçları elde
edilmiştir (Bellitürk, 2018).
Katı solucan gübresinde yapılan mikro besin elementleri içeriklerine
bakıldığında dönemsel olarak yapılan tüm analiz sonuçları ortalamaları
Şekil 3’te gösterilmektedir.
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Fe (mg/kg)

Zn (mg/kg)

Cu (mg/kg)

Mn (mg/kg)

4595,66

256

168,6

266,03

1. Ay

3847

245,7

138,13

225

3. Ay

4196,66

245,4

102,86

209,83

6. Ay

4444,33

190,03

84,31

158,66

1. Gün
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Şekil 3: Katı solucan gübresinde zamanlara göre bazı mikro besin elemenlerinin
analiz sonuçları

Elde edilen verilere göre Fe besin elementi değerlerinde en yüksek
ortalama 1. gün (4595.66 mg/kg), en düşük ortalama 1. ay (3847 mg/kg)
verilerinde elde edilmektedir. Verilerin ortalamalarına bakıldığında Zn,
Cu, Mn değerlerinin en yüksek olduğu zaman 1. gün (Zn: 256 mg/kg,
Cu: 168.60 mg/kg, Mn: 266.03 mg/kg), en düşük olduğu zaman 6. ayda
(Zn: 190.03 mg/kg, Cu: 84.31 mg/kg, Mn: 158.66 mg/kg)
görülmektedir.
Peyvast, Olfati, Madeni ve Forghani (2008) vermikompostun ıspanağın
büyüme ve verimi üzerine etkisini araştırmak için yaptıkları çalışmada
çamurlu ve kumlu topraklara %0, %10, %20 ve %30 vermikompost
uygulamışlardır. Vermikompost uygulaması ile bitki boy ve sayısının
arttığını tespit etmişlerdir. Uygulanan vermikompostun ıspanağın
toplam N içeriğini ve yaprak saplarında P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn ve
Mn içeriklerini etkilediğini belirlemişlerdir.
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Bir araştırmada yemek atıkları, inek gübresi ve yaprak gübresi ham
maddeleri kullanılarak vermikompost elde edilmiştir. Vermikompost
içeriğinde çinko besin elementi değerlerine bakıldığında yemek
atıklarından elde edilern vermikompostta çinko besin elementi içeriği
%0.035, inek gübresinden elde edilen vermikompostta %0.043, yaprak
gübresinden elde edilen vermikompostta %0.041 sonuçları elde
edilmiştir. Mangan besin elementi değerlerine bakıldığında yemek
atıklarından elde edilern vermikompostta mangan besin elementi içeriği
%0.09, inek gübresinden elde edilen vermikompostta %0.12, yaprak
gübresinden elde edilen vermikompostta %0.18 sonuçları elde
edilmiştir (Bellitürk, 2018).
Solucan gübresi yüksek organik madde içeriğine sahip olmasının yanı
sıra azot, fosfor, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, çinko ve mangan
gibi besin elementleri açısından oldukça yarayışlıdır (Karaçal ve
Tüfenkçi, 2012).
Vermikompost kalitesine depolama süresinin etkisinin incelendiği bir
çalışmada, pH ve EC değerlerinin ilk ayda sırasıyla 8.53'ten 7.50'ye ve
1.25 ds/cm'den 0.84 ds/cm'ye düştüğü ve 3. ayda tekrar artarak 8.33 ve
2.18 ds/cm’ye çıktığı Kleawklaharn’ın çalışması ile ortaya konmuştur.
Besin elementi miktarındaki değişimlere bakıldığında azot ve
kalsiyumun üç aylık depolama süresi boyunca değişmemiştir. Bunun
yanında ilk ay depolama sırasında toplam potasyum ve magnezyum
miktarları azalırken, 3. ayda artış göstermiştir (Kleawklaharn ve Iwai,
2014).
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Das, Michael, Bhattacharyya ve Banik (2014) yaptıkları bir araştırmada
farklı

substratlardan

hazırlanmış

vermikompostların

depolama

süresinde karbon, azot, fosfor ve potasyum içeriklerindeki değişimleri
incelemiştir. Altı ay süren bu çalışmada, N konsantrasyonu ilk 90-105
günlerinde artmış daha sonra 180. güne kadar azalmıştır, P ve K
konsantrasyonları ise çalışma süresince sürekli olarak azalmıştır.
Mükemmel bir toprak düzenleyicisi olan vermikompostun besin
maddesi ve mikrobiyal yönden oldukça zengin olduğu bilinmektedir.
Yapılan

bir

çalışmada

belediye

bünyesindeki

komposta

dönüştürülebilir katı atıklar ile sığır gübresi belli oranlarda karıştırılarak
Eisenia fetida türü solucanları yardımıyla vermikompost elde
edilmiştir. Sonuca bakıldığında pH, organik karbon, C/N oranının
azaldığını ancak toplam azot, toplam fosfor, toplam potasyum, Ca, Fe,
Mn ve Zn gibi besin elementlerinde artış olduğu gözlemlenmiştir
(Suthar, Kumar ve Mutiyar, 2014).
2. Sıvı Solucan Gübresinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Analiz
Sonuçları
Farklı ülkelerde üreticilerin kullanımı incelendiği zaman katı gübreler,
sıvı gübreler ve gaz gübreler tüketilmektedir. Amerika Birleşik Devleti
başta olarak farklı ülkelerde sıvı gübreler ve gaz gübreler üretilip
tüketilmektedir (Kacar ve Katkat, 2007).
Sıvı solucan gübresinde örneklerin organik madde, C/N oranı, EC, pH,
nem ve hümik-fülvik asit değerlerine bakıldığında dönemsel olarak
yapılan tüm analiz sonuçları ortalamaları Şekil 4’te gösterilmektedir.
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Organik
C:N Oranı
Madde (%)
1. Gün

68,65

1. Ay
3. Ay
6. Ay

Hümik Fülvik Asit EC (mS/cm)
(%)
749,33

pH

Nem (%)

8,13

97,66

12,66

22,92

73,77

12

18,17

821,66

8,22

97,66

69,02

10,72

13,3

791,33

8,53

99,2

68,62

11,15

14,89

783,33

8,71

96,22

Şekil 4: Sıvı solucan gübresinde zamanlara göre bazı fiziksel ve kimyasal analiz
sonuçları

Zamanlar arasında sıvı solucan gübresindeki verilerin ortalamalarına
bakıldığında organik madde değerinin en yüksek olduğu zaman 1. ay
(%73.77), en düşük olduğu zaman 6. ayda (%68.62) görülmektedir.
C/N oranında ortalamalara bakıldığında en yüksek sonuç 1. gün
(12.66), en düşük sonuç 3. ayda (10.72) elde edilmektedir. En yüksek
hümik-fülvik asit verileri 1. gün (%22.92), ortalama en düşük hümikfülvik asit değeri 3. ayda (%13.3) elde edilmektedir. EC değerine
bakıldığında en yüksek 1. ay (821.66 mS/cm), en düşük 1. günde
(749.33 mS/cm) görülmektedir. pH için en yüksek ortalama sonuç 6. ay
(8.71), en düşük ortalama sonuç 1. gün (8.13) elde edilmektedir. Nem
değerlerinde en yüksek ortalama 3. ay (%99.20), en düşük ortalama 6.
ay (%96.22) verilerinde elde edilmektedir.
Sıvı solucan gübresinde raf ömrünün uzatılması ile ilgili bir çalışma
yapılmıştır. Eisenia fetida türü solucanlar yardımıyla elde edilen sıvı
solucan gübresinde, bir aylık geçen süreçte organik madde içeriğindeki
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değişime bakıldığında başlangıç ile bir ay sonunda azalma olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Yıldırım, 2019). Çalışmızda ilk ay organik
madde değerinde artış olduğu bu nedenle organik madde değeri
yönünden bulgularımız ile literatür uyumsuz bulunmuştur.
Yapılan bir çalışmada, inek gübresi, yaprak küspesi, inek gübresi ve
yaprak küspesi (1:1 w/w) bileşimlerinden oluşan üç tip organik yataktan
elde edilen vermikompost, vermiwash ve vermikompost çayı özellikleri
karşılaştırılmıştır.

Üç

vermikompost

türünden

elde

edilen

vermikompost çayı, makro ve mikro besin maddeleri, C:N oranı,
organik madde ve organik karbon bakımından aynı vermikomposttan
üretilmiş olan vermiwash ürününe göre daha zengindir. İnek
gübresinden elde edilen vermikomposttan üretilen vermiwash ve
vermikompost çayı diğerlerine göre ölçülen özellikleri bakımından
daha ideal sonuçlar vermiştir (Zarei, Abadi ve Moridi, 2017).
Yıldırım (2019)’ın yaptığı çalışmaya göre ilk ay sonucunda hümik fülvik asit değerinin düştüğünü söylemiştir. Çalışmamızda ilk ay
sonuçlarında belirli bir düşüş olduğu görülmektedir. İlk ay elde edilen
verilerdeki

değişimi

kıyasladığımızda çalışmamız ile

literatür

taramasının uyumlu olduğu söylenilebilmektedir.
Manh ve Wang (2014) yaptıkları bir araştırmada, vermikompost
uygulamasının

kavun

incelemişlerdir.

Kış

fidesi
dönemi

üzerine
yapılmış

olan
olan

verimlilik
çalışmada

etkisini
pirinç

artıklarından elde edilmiş olan vermikompostu farklı oranlarda pirinç
ve hindistan cevizi kabuğu lifleri ile karıştırdıkları denemede pH’ı, EC’
yi, su tutma kapasitesini, ortamdaki ve köklerdeki makro ve mikro besin
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elementi

içeriğini,

vejetatif

büyümeyi,

bitki

biyo

kütlesini

gözlemlemişlerdir. Vermikompostun, hindistan cevizi ve pirinç kabuğu
liflerinin 1:1:1 oranında hazırlandığı ortamda çimlenme oranının, bitki
boyunun, yaprak alanının, bitki biyokütlesinin, P, K, Ca ve Fe besin
elementi konssantrasyonlarının arttığı tespit edilmiştir.
Sıvı solucan gübresinde yapılan bazı makro besin elementleri
içeriklerine bakıldığında dönemsel olarak yapılan tüm analiz sonuçları
ortalamaları Şekil 5’te gösterilmektedir.

N (%)

P (%)

K (%)

Ca (%)

Mg (%)

2,52

0,544

4,458

2,839

0,906

1. Ay

2,7

0,518

3,147

3,236

0,833

3. Ay

2,87

0,48

3,082

2,459

0,813

6. Ay

2,74

0,481

3,849

2,986

0,809

1. Gün

Şekil 5: Sıvı solucan gübresinde zamanlara göre bazı makro besin elemenlerinin
analiz sonuçları

Elde edilen verilere göre N değerinde ortalama en yüksek değer 3. ay
(%2.87), en düşük değere 1. günde (%2.52) ulaşılmaktadır.
Vermikompost içeriğindeki fosforun ortalama değerlerine bakıldığında
en yüksek ortalama sonuç 1. ay (%0.548), en düşük sonuç 3. ayda
(%0.480) görülmektedir. K besin elementi için ortalama en yüksek
değer 1. gün (%4.458), en düşük değer 3. ayda (%3.082) görülmektedir.
Ca besin elementi oranında ortalamalara bakıldığında en yüksek sonuç
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1. ay (%3,236), en düşük sonuç 3. günde (%2,459) elde edilmektedir.
Elde edilen verilere göre Mg değerinde ortalama en yüksek değer 1. gün
(%0,906), en düşük değere 6. ayda (%0,809) ulaşılmaktadır.
Yıldırım (2019)’ın yaptığı çalışmaya göre ilk ay sonucunda toplam
azot, fosfor ve suda çözünür potasyum değerinin düştüğünü söylemiştir.
Çalışmada; ilk ay toplam azot ve fosfor değerlerinde artış olduğu bu
nedenle toplam azot ve fosfor içeriği yönünden bulgularımız ile literatür
uyumsuz bulunmuştur. Potasyum içeriği yönünden ilk ay elde edilen
verilerdeki

değişimi

kıyasladığımızda çalışmamız ile

literatür

taramasının uyumlu olduğu söylenilebilmektedir.
Yapılan bir çalışmada Eisenia fetida türü solucanlara besin olarak
fermente olmuş doğal hayvan gübresi verilerek sıvı solucan gübresi
elde edilmiştir. Elde edilen sıvı gübre içerisindeki bazı makro ve mikro
besin elementi incelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında sağım süresinin
artması ile gübre içerisindeki N, K, Ca, Mg, Na, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, Sb
değerleri önemli seviyede azaldığı görülmüştür. Co, As, Ag, Cd, Pb, Al,
Se, Mo, Li ve Be değerlerinde önemli derecede artış olduğu
söylenmiştir (Yüksek, Verep ve Baltacı, 2017).
Sıvı solucan gübresinde yapılan bazı mikro besin elementleri
içeriklerine bakıldığında dönemsel olarak yapılan tüm analiz sonuçları
ortalamaları Şekil 6’da gösterilmektedir.
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Fe (mg/kg)

Zn (mg/kg)

Cu (mg/kg)

Mn (mg/kg)

1. Gün

3841,6

305,03

395,43

185,4

1. Ay

3566,6

321,73

331,3

187,56

3. Ay

3654

295

354,23

171,03

6. Ay

3435,6

320,93

344,6

163,06

Şekil 6: Sıvı solucan gübresinde zamanlara göre bazı mikro besin elemenlerinin
analiz sonuçları

Verilere bakıldığında, Fe besin elementi değerlerinde en yüksek
ortalama 1. gün (3841.6 mg/L), en düşük ortalama 1. ay (3435.6 mg/L)
verilerinde elde edilmektedir. En yüksek Cu besin elementi verileri 1.
gün (395.43 mg/L), ortalama en düşük Cu besin elementi değeri 1. ayda
(331.3 mg/L) elde edilmektedir. Mn besin elementi değerine
bakıldığında en yüksek 1. ay (187.56 mg/L), en düşük 6. ayda (163.06
mg/L) görülmektedir. Verilerin ortalamalarına bakıldığında Zn besin
elementinin değerlerinin en yüksek olduğu zaman 1. ay (Zn: 321.73
mg/L), en düşük olduğu zaman 3. ayda (Zn: 295 mg/L) elde
edilmektedir. Yüksek ve diğerleri (2017), yaptıkları çalışmada sağım
süresi arttıkça demir, çinko, bakır besin elementlerinde önemli derecede
azalma olduğu söylenmiştir.
3. Sonuç ve Öneriler
Katı solucan gübresinde zamansal değişimler arasında organik madde,
hümik-fülvik asit ve EC üzerine etkisinin önemli olup olunmadığına
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bakıldığında istatistiki olarak önemli olduğu görülmektedir (P<0,05).
Zaman değişimleri arasında C:N oranı, nem ve pH içeriği arasındaki
farklılık istatistiki olarak %5 önem seviyesine göre önemli olmadığı
tespit edilmiştir (P>0,05). Potasyum besin elementleri üzerine etkisinin
önemli olup olunmadığına bakıldığında, istatistiki olarak %5 önem
seviyesine göre önemli olduğu sonucuna varılmıştır (P<0,05). Yapılan
tek yönlü varyans analizi sonucunda zaman değişimleri arasında N, P,
Ca, Mg besin elementi içeriği arasındaki farklılık istatistiki olarak %5
önem seviyesine göre önemli olmadığı tespit edilmiştir (P>0,05). Cu,
Mn besin elementleri üzerine etkisinin önemli olup olunmadığına
bakıldığında, istatistiki olarak %5 önem seviyesine göre önemli olduğu
sonucuna varılmıştır (P<0,05). Yapılan tek yönlü varyans analizi
sonucunda zaman değişimleri arasında Fe, Zn besin elementi içeriği
arasındaki farklılık istatistiki olarak %5 önem seviyesine göre önemli
olmadığı tespit edilmiştir (P>0,05).
Sıvı solucan gübresindeki zamansal değişimlerin organik madde, C:N
oranı, hümik-fülvik asit, EC, pH ve nem üzerine etkisinin istatistiki
olarak önemlidir (P<0,05). Diğer yandan, N, P, K, Ca, Mg besin
elementleri üzerine etkisinin önemli olup olunmadığına bakıldığında,
istatistiki olarak %5 önem seviyesine göre önemli olduğu sonucuna
varılmıştır (P<0,05). Cu besin elementi üzerine etkisinin önemli olup
olunmadığına bakıldığında, istatistiki olarak %5 önem seviyesine göre
önemli olduğu sonucuna varılmıştır (P<0,05). Yapılan tek yönlü
varyans analizi sonucunda zaman değişimleri arasında Fe, Zn ve Mn
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besin elementleri içeriği arasındaki farklılık istatistiki olarak %5 önem
seviyesine göre önemli olmadığı tespit edilmiştir (P>0,05).
Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, katı ve sıvı solucan
gübrelerinin zaman geçtikçe bulundurulduğu depo ve raflarda
içeriğindeki organik madde, bazı bitki besin elementleri, C:N oranı,
hümik ve fülvik asit değerlerinde değişimler olabildiği tespit edilmiştir.
Ülkemiz gübre pazarında satışı yapılan katı ve sıvı solucan gübrelerinin
raf ömrü ile ilgili çok değişik tanımlamalar söz konusu olduğu için, raf
ömrünün

net

olarak

belirlenmesi

amacıyla

bu

çalışma

gerçekleştirilmiştir. Ancak bu konuda daha önce yapılan kapsamlı bir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu konudaki eksikliğin giderilmesi
amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar yalnızca 6 aylık
süreçteki 4 farklı zaman dilimine ait olup, daha uzun zaman dilimlerini
içeren gelecekteki olası diğer çalışmalara da rehberlik yapması
hedeflenmiştir. Ülkemiz solucan gübre pazarında satışı yapılan ürünlere
bakıldığında; katı için net bir son kullanım tarihi verilmediği, ancak sıvı
için yer yer 2 veya 3 yıl raf ömrü şişe ve diğer ambalajlarda belirtildiği
görülmektedir. Dolayısıyla hem katı hem de sıvı solucan gübrelerinin
son kullanım tarihlerinin ne olması gerektiğine dair herhangi bir
akademik veya resmi referansın olmaması da bu çalışmanın
gerekliliğini doğrular niteliktedir.
Araştırma sonuçları genel olarak ele alındığında; 6 aylık zaman
diliminde katı ve sıvı solucan gübresine ait analiz sonuçları dikkate
alınırsa, bu gübrenin olabildiğince bekletilmemiş, yeni üretim olması
mümkünse tercih edilmelidir.
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Tarım ve peyzaj alanlarında vermikompot kullanımı son zamanlarda
dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır (Bellitürk ve Vardar,
2019). Vermikompostun toprak verimliliği ve sağlıklı bir bitki gelişimi
yönünden olumlu etkilerinin olmasıyla birlikte, ürün verimi ve
kalitesini de arttırmakta olduğu bilinmektedir. Çevre ve insan sağlığı
yönünden de bakıldığında oldukça faydalı olduğu artık bilinen bir
gerçektir. Bu olumlu yönlerine ilaveten, kimyasal ilaç ve gübre
kullanımını azaltabildiği de diğer yararlı yönleri arasındadır.
Vermikompostun bir diğer tercih edilme sebebi ise, çevreyle dost ve
ekonomik olması denilebilir. Üstelik bu gübrenin üretim amaçları
arasında, bitkisel ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi de
bulunmaktadır. Katı ve sıvı solucan gübrelerinin içerisinde bulunan
yüksek organik madde sayesinde verimsizleşmeye başlamış olan
toprakların ıslah edilmesi de mümkündür. Bu özelliğinden dolayı bazı
ülkelerde satılmakta olan vermikompostun etiketinde “ıslah maddesi”
ibaresi yer almaktadır.
Ülkemiz bitkisel ve hayvansal atıklar bakımından zengin olduğu için
vermikompostun üretilmesi ve tarım-peyzaj alanlarında kimyasal
gübrelere destek olarak uygulanması alışkanlığı giderek artma
eğilimindedir. Direkt olarak bu gübrenin kullanımı “organik tarım”
yapılan alanlarda mevcut iken, diğer alanlarda kimyasal gübrelere
takviye olarak uygulandığı bilinmektedir.
Organik gübrelerden vermikompostun raf ömrünün bilinmesi üreticiler
açısından olduğu kadar bu gübreyi üretenler açısından da önemlidir. Bu
çalışmada her ne kadar 6 aylık zaman dilimi ele alınmış olsa da daha
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uzun zaman dilimleri içeren çalışmaların ileride yapılmasına ihtiyaç
olduğu aşikârdır.
Fosil yakıtlardan üretilen kimyasal gübrelerin büyük bir çoğunluğu
ithal edilmek suretiyle ülkemize getirilmekte olduğundan dolayı, artık
yerli ve milli olan vermikompost gibi gübrelerin üretilmesinin ve tarımpeyzaj alanlarında kullanılmasının teşvik edilmesine yönelik daha fazla
akademik çalışmalara, devlet desteklerine ve sosyal projelere yer
verilmesi oldukça önemlidir.
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GİRİŞ
Temel gıdalardan olan bitkisel yağlar, yağlı tohumlu bitkilerden elde
edilmektedir. Bu bitkilerin bir kısmı yabani, bir kısmı da kültür
formunda olup tarımı yapılmaktadır. Aspir de dünya üzerinde tarımı
yapılan önemli bir yağ bitkisidir. (Culpan, 2015).
Asteraceae familyasından olan aspir bitkisi (Carthamus tinctorius L.)
günümüzden 3000 yıl önce kültüre alınmaya başlanmış eski kültür
bitkilerinden birisidir. Aspir, 80-120 cm boylanabilen, tohumlarında
%25-45 yağ içeren, linoleik (omega 6) ve oleik (omega 9) olmak üzere
iki ayrı tipi olan, yağı yemeklik olarak kaliteli, biyodizel üretimine
uygun, küspesi ve karışımı halinde ekimi hayvan yemi olarak
değerlendirilen, kuraklığa ve sıcaklığa dayanıklı, kışlık ve yazlık
formları bulunan alternatif bir yağ bitkisidir (Arslan ve ark., 2012;
Culpan, 2015).
Dünyada, 2019 yılı verilerine göre aspir ekiliş alanı 652.780 ha, üretim
590.869 ton ve verim ise 90 kg/da’dır. En fazla üretime sahip ülkeler
Kazakistan, ABD, Rusya ve Meksika’dır. Türkiye de bu ülkeler
arasındadır (Anonymous, 2019). Ülkemizde 2020 verilerine göre
15.115 ha alandan 21.325 ton aspir üretilmiş olup ortalama verim 141
kg/da olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2020).
Aspir bitkisinin ülkemizde tarımı yaygınlaştırılabilir ve özellikle nadas
alanlarında yetiştiriciliği yapılırsa ülkemiz yağ açığını kapatma
potansiyeline sahip yağ bitkilerinden birisi olabilecektir.
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ASPİR TARIMI
Kökeni ve Tarihçesi
Aspir dünyanın en eski kültür bitkilerinden biridir. Bitkinin Güney
Asya orijinli olduğu ve tüm dünyaya buradan yayıldığı kabul
edilmektedir. Ayrıca Mısır’da mezarlarda 4000 yıldan öncesine ait
tohum kalıntılarına rastlanılması ve mumyaların genellikle aspir
çiçekleri ile boyanmış çarşaflara sarılmasından dolayı bitkinin dünyaya
buradan yayıldığı da kabul edilmektedir (Weiss, 1971). Çin’de yaklaşık
olarak 2200 yıl önce kumaş ve yiyeceklerin boyanmasında kullanıldığı
kayıtlara geçmiştir. Dünyanın birçok bölgesinde kumaş ve yiyecekleri
boyamak için çiçeğinin taç yapraklarından (corolla) Carthamin adı ile
bilinen boya maddesi elde edilmiş ve kullanılmıştır. Ayrıca Avrupa’da
Carthamin maddesi için aspir yetiştiriciliği günümüzden 200 yıl
öncesine dayanmaktadır (Weiss, 1983).
Milattan önceki dönemlerde tohumlarından yağ elde edildiği ve
kullanıldığı

hakkında

belgeler

mevcuttur.

Sentetik

boyaların

kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bitkinin boya maddesi olarak
önemi azalmışsa da tohumlarından yağ çıkarılmasıyla, bu defa yağ
bitkisi olarak önem kazanmıştır. ABD’de aspir ile ilgili en eski kayıtlar
1899-1901 yıllarına aittir. Ancak bu ülkede üretime geçilmesi
1940’lardan sonra olmuştur. California eyaletinde ticari anlamda, 1949
yılından beri yetiştirilmektedir (Esendal, 1997).
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Aspir ülkemize ise Anadolu’ya Orta Asya’dan göç eden Türkler
tarafından getirilmiştir (Dinçer, 1964). İlisulu (1973)’ya göre de
Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin tarafından getirilmiştir.
Adaptasyon
Aspir, kurak ve yarı kurak bölgelere iyi adapte olmuştur. Bitki nemli
bölgelerde özellikle mantari hastalıklara karşı hassastır. Fizyolojik
olgunluk için asgari 110 günlük bir vejetasyon süresine ihtiyaç
duymaktadır.

Şekil 1. Çiçek Döneminde Aspir Tarlası (Culpan, 2015)
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Normal şartlarda yazlık çeşitlerin gelişme süresi 120-150 gün, kışlık
çeşitlerin ise 270 günün üzerindedir (Paşa, 2008; Coşkun, 2014;
Adıyaman, 2019).
Sıcaklık
Aspir sıcaklığa karşı oldukça toleranslı bir yapıya sahiptir. Bitkinin
sıcaklığa karşı duyarlığı, gelişme devresine göre değişir. Tohumların en
düşük çimlenme sıcaklığı (toprakta) 4-5°C’dir (Babaoğlu, 2007). Bu
sıcaklık seviyelerinde çimlenme yaklaşık 3 hafta sürmektedir. 15°C ve
üzerindeki sıcaklıklarda çimlenme süresi kısalmaktadır (7-8 gün). Fide
devresinde çeşitlerin çoğu -7°C’a kadar dayanabilmektedir. Ayrıca
çeşitlere göre değişmekle birlikte, aspir bitkisi -15°C'ye kadar
soğuklara dayanabilmektedir (Ghanavati ve Knowles, 1977).
Kışlık ekimlerinde rozet devresi yaklaşık üç ay kadar sürmektedir.
Yazlık ekimlerde ise çıkışı izleyen yaklaşık 4 haftalık sürede fideler
rozet oluşturur ve daha sonra sapa kalkarlar. Tomurcuk oluşumu, fideler
genellikle 20-40 cm boylandığında başlar. Tomurcuk devresinde,
bitkiler düşük sıcaklıklara karşı daha hassas olup 0°C’ye kadar zarar
görmezler. Aspir bitkisi en yüksek verimi, çiçeklenme ile başlayan
dönemden sonra, 24-32°C günlük sıcaklığa sahip bölgelerde
vermektedir. Bitkiler 43°C’a kadar sıcaklığa toleranslıdır. Ayrıca kışa
toleranslı çeşitlerin rozet devresinin daha uzun sürdüğü yapılan
çalışmalarda ortaya konmuştur (Yazdi-Samadi ve Zali, 1979; Yau,
2007; Koç ve ark, 2013)
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Yağış
Aspir yarı kurak veya sulanabilen yerlerde yetiştirilebilmektedir.
Bitkinin diğer yağ bitkilerine göre daha az su isteğinin olması, kıraç
koşullarda rahatlıkla yetiştirilebilmesine olanak sağlamaktadır (Gilbert,
2008). Yıllık 200-1370 mm arasında yağışı tolere edebilmektedir.
Yağışın 400-450 mm olması halinde verim düşük seviyededir.
Çiçeklenme zamanı, aşırı yağışlar ise verimi düşürmektedir (Esendal,
1997).
Bitkinin gelişme süresinde suya en fazla ihtiyaç duyduğu dönem, tam
çiçeklenme ve hemen öncesi dönemdir. Günlük su tüketimi, bu
dönemde 12 mm’ye kadar çıkabilmektedir. Ekimden çiçeklenmeye
kadar toprağın tavlı olması aspir tarımı için önemlidir. Aspir, kök
çürüklüğünün (Phytophthora drechsleri Tucker) çok görüldüğü
topraklarda ise fazla suya ve özellikle de durgun suya karşı oldukça
hassastır (Esendal, 1997; Nasehi ve ark., 2013).
Ekim Nöbeti
Toprak hastalıklarının artmaması için aspir kesinlikle üst üste
ekilmemeli, ayçiçeği ve kanola gibi bitkilerle ekim nöbetine
alınmamalıdır (Anonim, 2021).
Kuru tarım yapılan yerlerde aspir tahıl ve mısır için, sulanan alanlarda
ise şeker pancarı ve domates için iyi bir münavebe bitkisidir. Hububatnadas-aspir-nadas-hububat münavebesi ile hastalıkların önlenmesi ile
en yüksek verim alınmıştır. Sıcak yerlerde hububatın yerini mısır
almaktadır (Esendal, 1997).
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Toprak İstekleri
Aspir bitkisinin toprak seçiciliği yoktur ve geniş varyasyon gösteren
topraklarda yetişir. Fakat en iyi verim derin, tekstürü iyi, ekimde yeterli
neme sahip ve drenajı iyi olan topraklardan alınır. Bu koşullarda, bitki
iyi bir kök sistemi (120 cm) meydana getirir. Hafif alüviyal ve killi
topraklarda da yetişir. Su tutma kapasitesi yüksek olan daha ağır
topraklar, ancak kurak şartlarda tercih edilmektedir. Öte yandan, kumlu
topraklar, iyi gübreleme ve sulama yapılmadıkça aspir yetiştiriciliği
için elverişli değildir. Aspir tarımı için pH değeri nötr veya nötre yakın
olan topraklar ideal olmasına rağmen 5-8 arasında değişen toprak
pH’sına da uyum sağlayabilmektedir (Weiss, 2000).
Besin İstekleri ve Gübreleme
Aspirin besin isteği, arpa ve buğdaya yakındır. Ancak azotlu gübrenin
bu bitkilerden %20 oranında daha fazla verilmesi faydalı olur. Aspir
ekiminden önce mutlaka toprak analizi yaptırılarak eksik olan bitki
besin elementleri tamamlanmalıdır.
Eğer toprak azot ve fosfor bakımından zayıf ise, ihtiyaç duyulan besin
elementleri ekimden önce toprağa verilmelidir. Kuru şartlarda 4-10
kg/da, sulu şartlarda ise 15-25 kg/da N tavsiye edilmektedir. Fosfor
noksanlığında ise 6-12 kg/da P2O5 verilmesi yeterlidir (triple süper
fosfat veya single süper fosfat). Yapılan araştırmalarda bölgeye ve
toprak yapısına göre değişmekle beraber en uygun gübre miktarının 12
kg/da N ve 6 kg/da P2O5 olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.
Buna ilaveten azotun yarısının ekimle beraber diğer yarısının ise
bitkiler sapa kalktığında, fosforun ise tamamının ekimle birlikte
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verilmesi uygundur (Arslan ve Culpan, 2020). Kullanılacak taban
gübresi formunun 20-20-0 kompoze gübre olması uygulama kolaylığı
açısından da fayda sağlamaktadır (Çelik, 2017). Aspir için 3-5 kg/da
potasyum (K) gübrelemesi tavsiye edilmektedir. Fakat, ülkemiz
toprakları, genelde potasyum açısından yeterli kabul edildiği için
potasyumlu gübreleme yapılmamaktadır. Gübrelemeden etkin bir
sonuç alabilmesi için gübreyi yağışın veya sulamanın izlemesi faydalı
olacaktır.
Toprak Hazırlığı
Aspir tarımı için ekim öncesi toprak hazırlığı ve tohum yatağının
hazırlanması, toprağın ve ön bitkinin tipine göre değişmektedir.
Özellikle yabancı otlar, çimlenme ve çıkışta aspir için ciddi bir sorun
oluşturmaktadır. Ekim zamanı toprak, yabancı otlardan temizlenmiş ve
iyi tavda olmalıdır.
Yazlık ekimler için toprak sonbaharda pulluk ile derinden sürülür (3040 cm). İlkbaharda ise toprak nemini muhafaza etmek için mümkün
olduğu kadar yüzlek (en fazla 10 cm) sürüm yapılmalıdır. Bu mevsimde
ilk sürüm, yabancı otları yok etmek için yapılmaktadır. İkinci sürüm ise
ekimden hemen önce tavında iyi bir tohum yatağı hazırlamak için
yapılır.
İlkbahar sürümlerinde kazayağı, tırmık veya diskaro gibi aletler
kullanılabilir. Toprak ağır değilse rotavatör veya freze kullanılarak
yabancı otlar yok edilebilir. Bazı yerlerde ekimden önce ön sulama
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(toprağın

15-20

cm’lik

derinliğinde)

yapılarak

toprak

tava

getirilebilmektedir.
Ekim Zamanı
Aspir, daha çok erken ilkbaharda (şubat sonu-mart başı) ekilmesi uygun
olan bir yağ bitkisidir. Fakat kışı sert geçmeyen bölgelerde sonbaharda
da ekilebilir.
Ekim zamanı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte yazlık ekimler
nisan ayının ortasından önce (15 Mart-15 Nisan) mutlaka yapılmış
olmalıdır. Az yağışlı kurak bölgelerde ise ekim ilkbaharda mümkün
olduğu kadar erken (mart ayı) yapılmalıdır. Ekim ne kadar erken
yapılırsa bitki boyu o kadar uzun olmakta, bitkiler daha çok
dallanmakta ve dolayısıyla verim artmaktadır (Hatipoğlu ve ark., 2012).
Aspirde ekim zamanı geciktikçe tohum veriminin belirgin bir şekilde
azaldığı bildirilmiştir (Patel ve ark., 1997; Kıllı ve Küçükler, 2005).
Kışlık ekimin uygun olduğu yerlerde, en geç ekim ayının ortasına kadar
ekim yapılırsa, bitkiler rozet (8-10 yapraklı dönem) devresinde kışa
girerler. Rozet gelişmesini tamamlamış olarak kışa giren bitkiler,
üzerlerine kar bile yağsa ilkbahara aşırı bir zarar görmeden
çıkabilmektedirler (Yazdi-Samadi ve Zali, 1979). Aspir bitkisi rozet
devresinde -15°C’a kadar düşük sıcaklıklara dayanabilmektedir
(Ghanavati ve Knowles, 1977). Daha geç kalmış kışlık ekimlerde
bitkiler, bu gelişmeyi kıştan önce tamamlayamadığı için kıştan fazla
zarar görebilirler.
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Tohumluk Seçimi
Belirli bir bölgede en yüksek verimi verebilecek, yağ oranı yüksek,
hastalık ve zararlılara dayanıklı ve kurak koşullarda yetişebilecek stabil
çeşitlerin seçimi aspir tarımının başlangıcı için çok önemlidir. Seçilen
çeşitlerin safiyeti minimum %99, çimlenme oranı ise minimum %90
olmalıdır.
Yerli tohumluk olarak ülkemizde tescil edilmiş 15 adet aspir çeşidi
vardır. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünün
verilerine göre (TTSM, 2021) ülkemiz tescilli aspir çeşitleri ve bu
çeşitlere ait bazı tarımsal ve teknolojik özellikler Tablo 1’de verilmiştir
(Arslan ve ark., 2019).
Tablo 1. Tescilli Aspir Çeşitlerinin Bazı Tarımsal ve Teknolojik Özellikleri
Yağ
Oranı
(%)

Beyaz

Bin
Tane
Ağırlı
ğı (g)
39-40

Beyaz

45-49

Beyaz
Krem
Krem

90-100
90-100
70-80
80-90

Çeşitler*

Dikenlilik

Çiçek
Rengi

Bitki
Boyu
(cm)

Tane
Rengi

Yenice (li)

Dikensiz

Kırmızı

100-120

Dinçer (li)

Dikensiz

Kırmızı

90-110

Remzibey (ol)
Balcı (li)
Linas (li)

Dikenli
Dikenli
Dikenli

Sarı
Sarı
Sarı

60-80
55-70
85-90

Olas (ol)

Dikenli

Sarı

Göktürk (li)
Asol (ol)
Hasankendi (li)

Dikenli
Dikenli
Dikenli

Sarı
Turuncu
Sarı

*Yağ asitleri kompozisyonu; Oleik (ol), Linoleik (li)

Verim
(kuru)
(kg/da)

Verim
(sulu)
(kg/da)

Tescil
Yılı

24-25

90-180

200-290

1964

28-32

100-250

350-400

1983

45-50
40-48
40-44

35-38
38-41
37-38

100-200
120-240
-

200-350
300-350

2005
2011
2013

Krem

38-42

39-41

240-250

-

2015

Beyaz
Beyaz
Beyaz

40-45
45-48
38-45

34-35
40-41
35-36

175-250
200-250

300-350
300-350
-

2016
2018
2018

Tablo 1’de görüldüğü gibi ülkemiz tescilli aspir çeşitlerinden 3 tanesi
oleik (Remzibey, Olas ve Asol), 6 tanesi linoleik (Yenice, Dinçer,
Balcı, Linas, Göktürk ve Hasankendi) tipte olduğu belirtilmiştir.
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünün verilerine
göre 08.04.2019 tarihinde 6 yeni aspir çeşidi daha tescil edilmiştir. Bu
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çeşitler de Tablo 2’de verilmiş olup tarımsal bilgiler henüz mevcut
değildir.
Tablo 2. 08.04.2019 Tarihi ile Tescil Edilen Aspir Çeşitleri
Çeşit Adı

Çeşit Sahibi

Tescil Yılı

Yekta

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü

2019

Zirkon

Utek Tarım İnşaat Gıda Sanayi Ltd. Şti.

2019

Olein

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

2019

Koç

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü

2019

Safir

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü

2019

Servetağa

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2019

Ekim
Aspir ekimi mibzerle sıraya ekim şeklinde yapılır. Sıra arası mesafe,
ekim makinesinin cinsine göre değişmekle birlikte normal koşullarda
30-45 cm sıra aralığı uygulanır (Köse ve Bilir, 2017; Çalışkan ve
Çalışkan, 2018). Hububat mibzeri kullanılacaksa, 18 veya 36 cm (18’in
katları), özel mibzer kullanılırsa da 50-75 cm’ye kadar çıkmaktadır
(GRDC, 2017). Fakat yabancı ot mücadelesi ve kontrolü açısından,
sıraların dar tutulması en iyi yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu
amaçla, tavsiye edilen en uygun sıra arası mesafesi 15-20 cm’dir
(Babaoğlu, 2007). Sıra arası 20 cm ve sıra üzeri 10 cm mesafelerle ekim
yapıldığında dekarda 50 bin bitki bulunmaktadır.
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Şekil 2. Bitki Sıklığı ile Dallanma Arasındaki İlişki (Dajue ve Mündel, 1996)

Sıra arası daraldığında bitki sayısı ve dallanma yüksekliği artmakta
fakat dal sayısı ve tabla sayısı azalmaktadır (Şekil 2). Ekimde
kullanılacak tohumluk miktarı, çeşide ve bin tane ağırlığına bağlı olarak
3-6 kg arasında değişmektedir (Köse ve Bilir, 2017; Ismayıl-Zada,
2018). Toprak koşullarına göre değişiklik göstermekle birlikte ideal
ekim derinliği 2-3 cm olmalıdır.
Bitki Gelişimi
Tohumlar ekimden 8-15 gün sonra çimlenerek toprak yüzeyinde
görülmeye başlar. Çimlenmenin ardından ilk 3 hafta bitkilerin rozet
dönemi olup bu dönemde büyüme çok yavaştır. Rozet döneminin
ardından gelişme hızlanır. Bitkiler 10-15 cm boylandıktan sonra
dallanma başlar ve 7-10 gün içerisinde tomurcuklar oluşmaya başlar
(Şekil 3).
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Şekil 3. Aspir Gelişme Aşamaları-Yazlık (Dajue ve Mündel, 1996)

Bitkide çiçeklenme dönemi genellikle çeşide, toprak nemine ve bitki
sıklığına göre 2-3 hafta kadar sürmektedir (Şekil 4). Bitki çiçeklenme
sonundan itibaren ortalama 1 ay içinde olgunlaşmaktadır. Olgunlaşan
bitkilerin yaprakları sarı-kahverengi renk alır ve gövdenin tamamı
kurur. Normal şartlarda yazlık çeşitlerin gelişme süresi 120-150 gün,
kışlık çeşitlerin ise 270 günün üzerindedir (Paşa, 2008; Coşkun, 2014;
Adıyaman, 2019).

Şekil 4. Çiçeklenme Devresinde Aspir Bitkileri (Culpan, 2015)
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Bakım
Aspirden ekonomik olarak yüksek verim alınabilmesi için etkin bir
yabancı ot mücadelesi yapılması gerekir. Gelişmenin ilk 3-4 haftalık
dönemlerinde (rozet devresinde) aspir bitkisinin yabancı otlarla rekabet
gücü oldukça düşüktür (Uslu ve ark., 1998). Gelişme devresinde
yabancı otlar aspir bitkisini baskılayarak verimin azalmasına neden
olur.
Aspirde yabancı otlarla mücadele edilmediği takdirde yaklaşık %39-73
oranında bir verim kaybı meydana gelmektedir (Blackshawet ve ark.,
1990). Bu nedenle, gelişmenin ilk dönemlerinde bitkiyi yabancı otlarla
rekabete sokmamak için, ekimden önce bir çıkış öncesi (preemergency) herbisit kullanılması ve ilacın toprağa karıştırılması
gerekmektedir. Ayrıca çıkıştan hemen önce tarla yüzeyine herbisit
uygulaması yapılarak da yabancı otlarla mücadele edilebilir. Aspir
tarımında çıkış öncesinde tarla yüzeyine veya ekimden hemen önce
toprağa karıştırılarak kullanılabilecek herbisitlere (etken maddeler)
örnek olarak; Trifluralin, Metolachlor, EPTC, Barban, Profluralin ve
Paraquat verilebilir. Bu etken maddelerden Metolachlor (Dual II) hem
ekim öncesi toprağa karıştırılarak hem de ekimden sonra (çıkış öncesi)
toprak yüzeyine uygulanabilir. Diğerleri ise, sadece ekimden önce
toprağa karıştırılarak uygulanır. Çıkış sonrası yabancı otların yeşil
aksamına uygulanabilecek herbisit olarak Pendimethalin etken maddeli
Stomp ilacı kullanılabilir (Babaoğlu, 2007).
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Sulama
Aspir, derin kök yapısı sayesinde kurağa ve sıcağa dayanıklı bir bitki
olmasının yanında iyi bir verim alınabilmesi için, kritik dönemlerinde
sulama yapılması gerekmektedir. Aspir yetiştiriciliğinde tohum verimi
açısından en kritik dönemler, sapa kalkma dönemi ve çiçeklenme
öncesi dönemlerdir. Bu iki dönemde de eğer havalar çok kurak giderse
ve toprakta yeterli nem yoksa, sulama verimi olumlu yönde
etkileyecektir (Babaoğlu, 2007).
Ekonomik bir verim alınabilmesi için aspirin toplam su isteği iklime ve
vejetasyon süresine bağlı olarak 600-1200 mm arasında değişmektedir
(Bayramin, 2006). Kurak şartlarda, verimin ekonomik olması için
(ortalama 225 kg/da) gerekli su miktarı 500-630 mm’dir. Sulanan
koşullarda ise bu miktar, 630-1100 mm’ye çıkmaktadır. Ekim
zamanında toprağın tavda olması veya tava getirilmesi çıkış için son
derecede önemlidir. Ekim döneminin kurak geçmesi durumunda imkan
varsa çıkış için 20-30 mm'lik bir sulama yapılmalıdır (Nacar ve ark.,
2016).
Tohumların iyice dolması için, sulamaya, tam çiçek devresini en az 1
hafta geçinceye kadar devam edilmelidir. Türkiye koşullarında kışlık
ekimlerde, çimlenme ve çıkışı sağlamaya yetecek kadar toprak tavının
dışında, sulamaya gerek yoktur. Ancak yazlık ekimlerde, sulama
imkanı olan yerlerde 3-5 defa sulama yapılması, bitkilerin gelişmesini
ve verimini artırır. Sulamada kullanılacak su miktarı, tarlada durgun su
birikintisine neden olmayacak şekilde belirlenmelidir. Bitki kök
çürüklüğüne (Phytophthora spp.) karşı hassas olduğu için aşırı
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sulamadan kaçınılmalı ve tarla yüzeyinde su birikmesi önlenmeli,
drenaj sağlanmalıdır (Bayramin, 2006). Bitkilerde yaprakların erken
dönemde alttan yukarıya doğru sararması ve kuruması (yanma),
bitkilerin su stresi çektiğinin bir belirtisidir.
Hasat
Yaprakların sarı-kahverengi renk alması ve gövdenin kuruması hasat
zamanın geldiğini göstermektedir (Şekil 5). Hasat zamanı gelmiş
bitkilerin tohum rengi beyaz ve nem oranı %9’un altındadır (Baümler
ve ark., 2014). Hasadın gecikmesi tohumların zarar görmesine,
dökülmesine ve hatta yağışlı geçen sonbahar aylarında tohumların tabla
içerisinde çimlenmesine neden olabilir (vivipary).
Hasat,

el

ile

yapılabildiği

gibi,

normal

biçerdöver

ile

de

yapılabilmektedir. El ile hasat edilen bitkiler, daha sonra harman
makinaları (patoz) ile harmanlanır, sap artıkları taneden selektör
yardımı ile ayrılır. Tohum verimi kuru şartlarda ortalama 150-250
kg/da, suluda ise 250-300 kg/da arasında değişmektedir.
Hububat (buğday-arpa) biçerdöverleri, aspir hasadında rahatlıkla
kullanılabilmektedir. Ancak, makinenin ayarlarının uygun bir şekilde
yapılması gerekmektedir. Biçerdöverin dolap hızı, hareket hızından
%25 daha fazla olmalı ve hasat-harman sırasında, tanelerde kırılmayı
önlemek için, 55 cm' lik batörlerde, batör hızı düşük bir seviyeye, 550
devir/dakika olarak ayarlanmalıdır (Babaoğlu, 2007).
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Şekil 5. Hasat Olgunluğuna Gelmiş Aspir Bitkileri (Culpan, 2015)

ASPİR ISLAHI
Islah amaçları doğrultusunda, geliştirilen aspir çeşit ve hatlarının farklı
çevre koşullarında stabil bir üretime izin verecek şekilde adaptasyon
yeteneğinin ve verim performansının yüksek olması gerekmektedir
(Arslan ve Culpan, 2020). Ülkemizde tescil edilmiş 15 yerli aspir çeşidi
olmasına rağmen farklı iklim ve toprak koşullarından dolayı arzu edilen
verim ve yağ oranlarına ulaşılamamıştır. Bu nedenle aspir ıslah
çalışmalarının sürekliliğine ve yeni çeşitlerin geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. 2009-2015 yılları arasında ülkemizde aspir ekim
alanlarında önemli artışlar olmuş fakat bu yıllardan sonra tekrar dalgalı
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bir seyir izlemiş, ekim alanlarında ve üretimde istenilen düzeye
ulaşılamamıştır.
Aspirde en önemli ıslah amaçları; yüksek tohum verimi, yüksek yağ
içeriği, düşük kabuk oranı, yüksek linoleik ve yüksek oleik asidi oranı,
hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık ile soğuğa dayanıklılıktır
(Knowles, 1982; Röbbelen ve ark., 1989; Weiss, 2000). Fakat öncelikli
hedef, yüksek tohum verimi ve yağ oranı olmalıdır.
Aspirden ekonomik olarak en yüksek düzeyde verim alabilmek için,
modern tarım uygulamalarının yanında, uygun ıslah yöntemleri de
kullanılarak özellikle genetik verim potansiyeli ve yağ içeriği yüksek
yeni çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir (Erbaş, 2012). Aspirde
özellikle

melezlenme

ıslahı

ile

geniş

bir

genetik

çeşitlilik

oluşturulabilmekte ve elde edilen melez popülasyonlardan özellikle yağ
oranı ve tohum verimi yüksek hatların seçimi mümkün olabilmektedir
(Pahlavani, 2005; Mary ve Gopalan, 2006; Erbaş, 2012). Ayrıca sağlık
açısından oleik tip yağlara olan ilginin artmasıyla beraber yüksek oleik
(high-oleic) ve yarı oleik (mid-oleik) yağ asidi içiren aspir çeşitlerin de
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda, ıslah çalışmalarıyla
geliştirilmiş olan çeşitlerin adaptasyon yeteneğinin ve verim
performansının istenilen düzeyde olması gerekmektedir. Ülkemizde
bugüne kadar aspir ıslahı ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve halen de
bu çalışmalar devam etmektedir (Uysal ve ark., 2006; Erbaş, 2012;
Kaya ve ark., 2015; Arslan ve Culpan, 2020).
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Aspirde Islah Amaçları
Yüksek yağ içeriği
Aspirde en önemli ıslah amaçları arasında tohumun yağ içeriğinin
artırılması gelmektedir. Dünyada ilk tescil edilen aspir çeşitlerinin yağ
oranları oldukça düşük iken (%25-30), yeni çeşitlerde bu oran %40’lara
kadar yükseltilebilmiştir. Aspirde yağ oranı kabuk oranı ile doğrudan
ilgilidir. Tohumlarda kabuk oranı arttıkça iç oranı azalmakta ve
dolayısıyla yağ içeriği düşmektedir (Arslan, 2007; Mündel ve Bergman,
2010, Ada, 2013). Bu sebeple tohum kabuğu inceliği aspirde aranan bir
seleksiyon kriteridir. Yapılacak olan ıslah çalışmalarında öncelikle ince
kabuklu (thin hull) ve yağ oranı yüksek hatların belirlenmesi
gerekmektedir.
Aspirde yağ oranı ile tohum verimi arasında çoğu kez olumsuz bir ilişki
vardır. Yağ oranı yüksek olan genotiplerin genellikle tohum verimleri
daha düşüktür. Buna karşılık dikenlilik ile yağ oranı arasında pozitif
korelasyon bulunmaktadır (Weiss, 1971). Buna rağmen aspir ıslahı ile
hem yağ oranı yüksek hem de tohum verimi yüksek olan yeni çeşitler
geliştirilebilmektedir.
Yüksek tohum verimi
Aspirde tohum verimini belirleyen en önemli üç seleksiyon kriteri,
bitkide tabla sayısı, tabladaki tohum sayısı ve bin tane ağırlığıdır
(Weiss, 2000). Tohum verimi ile tabla çapı, tabla sayısı ve tabladaki
tohum sayısı arasında pozitif ve önemli korelasyon olduğu birçok
araştırıcı tarafından bildirmiştir (Çamaş ve Esendal, 2006; Arslan,
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2007; Omidi ve ark, 2012). Özellikle bitkide tabla sayısı ve tabladaki
tohum sayısı dikkate alınarak yapılacak seleksiyonlar ile yüksek verimli
hatların elde edilmesi mümkündür. Ayrıca aspirde tohum verimi, bir
çeşit özelliği olmasının yanında ekolojik faktörlerden ve tarımsal
uygulamalardan önemli derecede etkilenmektedir (Siddiqui ve Oad,
2006).
Aspirde tohum veriminin düşük olması ayçiçeği, kanola, soya gibi diğer
yağlı tohumlu bitkilerle rekabet edememesine sebep olmaktadır.
Örneğin, ülkemizde ortalama aspir verimi 2020 yılında 141 kg/da iken
aynı yıl diğer yağ bitkilerinin dekara verimleri ayçiçeğinin 292 kg,
kanolanın 347 kg ve soyanın 442 kg olmuştur (Anonim, 2020). Bu
durum aspirde tohum veriminin mutlak artırılması gerektiğinin
göstergesidir.
Yağ asitleri komposizyonu
Yağın

kalitesini

belirleyen

en

önemli

faktör

yağ

asitleri

kompozisyonudur. Aspir, yağlı tohumlar arasında yağ asitleri
komposizyonu bakımından geniş varyasyon gösteren oleik ve linoleik
tipleri bulunan bir bitkidir (Bergman ve ark., 1997; Arslan ve Küçük,
2005). Aspir yağının doymuş yağ asitleri oranının düşük, doymamış
yağ asidi oranının yüksek olması sebebiyle kaliteli bir yağa sahiptir.
Geleneksel çeşitlerde çoklu doymamış yağ asidi olan linoleik asit
(Omega-6, 18:2) oranı yüksektir. Son dönemlerde hem sağlık açısından
hem de endüstriyel kullanım ve biyodizel uygunluğu açısından yüksek
oleik yağ asidi içeren (Omega-9, 18:1) aspir yağına talep artmıştır.
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Çünkü oleik asit gibi uzun zincirli, ancak az doymamış yağ asidi içeren
yağlar biyodizel üretimine daha uygundur (Pinto ve ark., 2005).
Ülkemizdeki tescilli aspir çeşitlerinin birçoğu yüksek linoleik asit
(%75-80) içermektedir. Oysa dünyada yeni gelişen trend yüksek oleik
asit (high-oleic) içeren aspir çeşitleri geliştirmektir. Örneğin ABD’de
hem yüksek linoleik asit hem de yüksek oleik asit içeren aspir çeşitleri
ıslah edilmiştir. Bu amaçla geliştirilen Montola 2001 çeşidinde toplam
doymuş yağ asitleri oranı %7’den az, oleik asit oranı ise %80’nin
üzerindedir (Bergman ve ark., 2000). Dünyada ilk yüksek oleik asit
içeren çeşit 1968’de Knowles tarafından geliştirilen UC-1 (PI 527428)
genotipidir.
Hastalıklara dayanıklılık
Ülkemizde aspir yetiştiriciliği çok yaygın olmadığından dolayı
hastalıklarla ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte aspirde
genel olarak görülen hastalıklar, aspir yaprak lekesi hastalığı
(Alternaria carthami), kök çürüklüğü (Phytophthora drechsleri),
yaprak pası (Puccinia carthami) ve solgunluk hastalıkları (Fusarium
wilt ve Werticillium wilt) gibi hastalıklardır. Özellikle yağışın fazla
olduğu nem oranı yüksek bölgelerde mantari hastalıklara karşı
dayanıklı aspir hat ve çeşitlerinin geliştirilmesi aspir tarımının bu
bölgelerde yapılmasına olanak sağlayacaktır.
Aspirde geri melezleme yöntemi kullanılarak hastalıklara dayanıklılık
genlerinin ticari çeşitlere aktarılmasında mümkündür (Knowles, 1989).
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Soğuğa dayanıklılık
Aspir, daha çok erken ilkbaharda (şubat sonu-mart başı) ekilmesi uygun
olan fakat kışı uzun ve sert geçmeyen bölgelerde sonbaharda da
yetiştirilebilen bir yağ bitkisidir. Klasik aspir çeşitleri rozet devresinde
-7°C’ye kadar düşük sıcaklıklara dayanabilmektedir. Fakat daha düşük
sıcaklıklarda don zararı nedeniyle büyük zarar görebilmektedir.
Kışlık aspir çeşitlerinin rozet devreleri daha uzun, rozet yaprakları yere
daha yatık, tabla ve yapraklar daha dikenlidir. Ancak yazlık çeşitlere
göre kabuk oranları ve linoleik asit oranları daha yüksek, yağ ve oleik
asit oranları ise daha düşüktür. Bununla birlikte kışlık çeşitlerin tohum
verimleri daha yüksek olduğundan dolayı dekara yağ verimleri çoğu
zaman daha yüksektir (Baydar ve Erbaş, 2004). ABD’de USDA-ARS1
aspir koleksiyonları arasında -15°C’yi tolere edebilen Çin orijinli
genotipler belirlenmiş, bunlardan üç tanesi WSRC01, WSRC02 ve
WSRC03 kodlu olarak tescil ettirilmiştir (Johnson ve Li, 2008).
Ülkemizdeki tescilli aspir çeşitleri kışa dayanıklı olmadıkları için sert
geçen kış aylarında büyük zarar görebilmektedirler. Aspir Akdeniz
ikliminin etkili olduğu bölgeler dışında ancak yazlık olarak
yetiştirilebilmektedir. Bu sebeple aspir tarımının yaygınlaştırılabilmesi
ve ekiminin teşvik edilebilmesi için kışlık olarak yetiştirilebilen soğuğa
ve dona dayanıklı yağ verimi yüksek çeşitlerin geliştirilmesi
gerekmektedir.

1

United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service

148 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ
KAYNAKLAR
Ada, R. (2013). Dimension, geometric, agricultural and quality characteristics of
safflower seeds. Turkish Journal of Field Crops, 19 (1), 7-12.
Adıyaman, S. A. (2019). Mikro besin elementi uygulamalarının aspir bitkisinin
(Carthamus tinctorius L.) tohum verimi ve bazı kalite özelliklerine etkisi
(Yüksek Lisans Tezi), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Tekirdağ.
Anonim, (2020). TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Mart 2021, Erişim adresi:
http://www.tuik.gov.tr/
Anonim, (2021). Aspir, 08 Mart 2021, Erişim adresi: dehabiodizel.com.tr/aspir.html
Anonymous, (2019). FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of The United
Nations

Statistics

Division.

15

Mart

2021,

Erişim

adresi:

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
Arslan, B. & Küçük, M. (2005, 6-10 June). Oil content and fatty acids composition of
some safflower cultivars in Van (Turkey). 6th International Safflower
Conference, Istanbul, Turkey.
Arslan, B. (2007). The path analysis of yield and its components in safflower
(Carthamus tinctorius L). Journal of Biological Science, 7 (4), 688-672.
Arslan, B., Ateş, E. & Coşkuntuna, L. (2012). Forage yield and some quality
properties of safflower (Carthamus tinctorius L.)-fodder pea (Pisum arvense
L.) mixtures as affected by sowing rates in Tekirdag, Turkey. Romanian
Agricultural Research, 29, 255-260.
Arslan, B., Çakır, H. & Culpan, E. (2019, Aralık 27-29). Yeni geliştirilen aspir
(Carthamus

tinctorius

L.)

çeşitlerinin

bazı

özellikleri

bakımından

karşılaştırılması. 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar
Kongresi, Samsun.
Arslan, B. & Culpan, E. (2020). Melezleme ile geliştirilmiş bazı aspir (Carthamus
tinctorius L.) genotiplerinin tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 30 (4), 742-750. doi:
10.29133/yyutbd.703793

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 149

Babaoğlu, M. (2007). Aspir Bitkisi ve Tarımı. TAYEK 2007 Yılı Tarla Bitkileri
Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Yayın No: 130, Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü, Menemen, İzmir.
Baümler, E., Fernández, M. B., Nolasco, S. M. & Pérez, E. E., (2014). Comparison of
safflower oil extraction kinetics under two characteristic moisture conditions:
statistical analysis of non-linear model parameters. Brazilian Journal of
Chemical Engineering, 31 (2), 553-559.
Baydar, H. & Erbaş, S. (2014). Yağ bitkileri bilimi ve teknolojisi. Süleyman Demirel
Üniversitesi Yayın No: 97, SDÜ Basımevi, Isparta.
Bayramin, S. (2006). Aspir (Carthamus tinctorius L.)-Kolza (Brassica napus spp.
oleifera L.) tarımı ve ıslahı. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dergisi, 15 (1-2), 74-85.
Bergman, J. W., Flynn, C. R. & Johnson, R. C. (1997, 2-7 June). Evaluation of
safflower accessions for oil and meal quality factors. 4th International
Safflower Conference, Bari, Italy.
Bergman, J. W., Riveland, N.R., Flynn, C. R., Carlson, G. & Wichman, D. (2000).
Registration of 'Montola 2001' Safflower. Crop Science, 40 (2), 573-574.
Blackshawet, R. E., Derksen, D. A. & Mündel H. H. (1990). Herbicides for weed
control in safflower (Carthamus tinctorius). Canadian Journal of Plant
Science, 70, 237-245.
Coşkun, Y. (2014). Aspir (Carthamus tinctorius L.)’in kışlık ve yazlık ekim
olanakları. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1 (4), 462-468.
Culpan, E. (2015). Gibberellik asit ve salisilik asit uygulamalarının aspir (Carthamus
tinctorius L.)'in tohum verimi ve kalite özelliklerine etkisi (Yüksek Lisans
Tezi), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
Çalışkan, S. & Çalışkan, M. E. (2018). Row and plant spacing effects on the yield and
yield components of safflower in a mediterranean-type environment. Turkish
Journal of Field Crops, 23 (2), 85-92. doi: 10.17557/tjfc.467442
Çamaş, N. & Esendal, E. (2006). Estimates of broad-sense heritability for seed yield
and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.). Hereditas, 143,
55-57.

150 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ
Çelik, Z. (2017). Farklı taban gübresi uygulamalarının aspir (Carthamus tinctorius
L.)’in tohum verimi ve bazı kalite özelliklerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi),
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
Dajue, L. & Mündel, H. H. (1996). Safflower, promoting the conservation and use of
underutilized and neglected crops. 7. Institute of Plant Genetics and Crop Plant
Research, Gatersleben/International Plant Genetic Resources Institute, Rome,
Italy.
Dinçer, N. (1964). Aspir (Carthamus tinctorius L.). Tarım Bakanlığı Zirai İşletmeler
Genel Müdürlüğü, Yayın No: D-102, Ankara.
Erbaş, S. (2012). Melezleme ıslahı ile tohum verimi, yağ ve oleik asit içeriği yüksek
aspir (Carthamus tinctorius L.) hatlarının geliştirilmesi (Doktora Tezi),
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
Esendal, E. (1997, 2-7 June). Agro-physiology outlook on safflower (Carthamus
tinctorius L.). 4th International Safflower Conference, Bari, Italy.
Ghanavati, N. A. & Knowles, P. F. (1977). Variation among winter type selections of
safflower. Crop Science, 17 (1), 44-46.
Gilbert, J. (2008, 3-6 November). International safflower production. 7th International
Safflower Conference, Wagga Wagga, New South Wales, Australia.
GRDC, (2017). Grains Research and Development Corporation, Grownotes,
Safflower Planting Section 3, Australia.
Hatı̇ poğlu, H., Arslan, H., Karakuş, M. & Köse, A. (2012). Şanlıurfa koşullarında
farklı aspir çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) uygun ekim zamanlarının
belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (1), 1-16.
İlisulu, K. (1973). Yağ bitkileri ve ıslahı. Çağlayan Kitabevi, İstanbul.
Ismayıl-Zada, L. (2018). Farklı ekim normlarının aspir bitkisinin (Carthamus
tinctorius L.) verim ve bazı kalite özelliklerine etkisi, (Yüksek Lisans Tezi),
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
Johnson, R. C. & Li, D. (2008). Registration of WSRC01, WSRC02, and WSRC03
winter hardy safflower germplasm. Journal of Plant Registrations, 2 (2), 140142.

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 151

Kaya, M., Bayramin, S., Kulan, E. & Özaşık, İ. (2015). Bazı ileri aspir hatlarının
Eskişehir koşullarındaki performansları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi, 29 (1), 57-66.
Kıllı, F. & Küçükler, A. H. (2005, 3-4 Ekim). Farklı ekim zamanı ve potasyum
uygulamasının aspirde (Carthamus tinctorius L.) tohum verimi ve bitkisel
özelliklere etkisi. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, Eskişehir.
Knowles, P. F. (1982). Safflower genetics and breeding. In: İmprovement of oil-seed
and industrial crops by induced mutations. International Atomic Energy
Agency, Vienna.
Knowles, P. F. (1989). Safflower. In: Röbbelen, G., Downey, R. K. & Ashri, A. (Eds.),
Oil crops of the world, their breeding and utilization. McGraw Hill, New York.
Koç, H., Ülker, R., Gümüşçü, G., Güneş, A., Ercan, B., Gündüz, O. & Göçmen
Akçacık, A. (2013, Eylül 10-13). Konya koşullarında kışa dayanıklılık
yönünden seçilmiş bazı aspir hatlarının tohum verimi ve yağ oranı yönünden
değerlendirilmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.
Köse, A. & Bı̇ lı̇ r, Ö. (2017). Aspir bitkisinde (Carthamus tinctorius L.) farklı sıra arası
mesafelerin ve ekim normunun taç yaprak verimi ve bazı bitkisel özellikler
üzerine etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (1), 40-47.
Mary, S. S. & Gopalan, A. (2006). Dissection of genetic attributes yield traits of
fodder cowpea in F3 and F4. Journal of Applied Sciences Research, 2 (6), 805808.
Mündel H. H. & Bergman, J. W. (2010). Safflower. In: J. Vollmann, & I. Rajcan
(Eds.), Oil Crops, Handbook of Plant Breeding, Verlag, Berlin.
Nacar, A. S., Değirmenci, V., Hatipoğlu, H., Taş, M., Arslan, H., Çıkman, A. &
Şakak, A. (2016). Harran ovası koşullarında yazlık aspir bitkisinde sulamanın
verim ve yağ kalitesi üzerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsü Dergisi, 25 (Özel sayı-2), 149-154.
Nasehi, A., Kadir, J., Esfahani, M. N., Ghadirian, H., Mahmodi, F., Ashtiani, F. A. &
Golkhandan, E. (2013). Screen of safflower (Carthamus tinctorius L.)
genotypes against Phytophthora drechsleri and Fusarium solani, the causal

152 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ
agents of root rot disease. Archives of Phytopathology and Plant Protection,
46 (17), 2025-2034. doi: 10.1080/03235408.2013.782647
Omidi, A. H., Khazaei, H., Monneveux, P., & Stoddard, F. (2012). Effect of cultivar
and water regime on yield and yield components in safflower (Carthamus
tinctorius L.). Turkish Journal of Field Crops, 17 (1), 10-15.
Pahlavani, M. H. (2005). Some technological and morphological characteristics of
safflower from Iran. Asian Journal of Plant Science, 4 (3), 234-237.
Paşa, C. (2008). Kışlık ve yazlık ekimin aspir (Carthamus tinctorius L.) bitkisinin
verimi ve bitkisel özelliklerine etkisi, (Yüksek Lisans Tezi), Tekirdağ Namık
Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
Patel, B. M., Sadaria, S. G., Khanpara, V. D., Kaneria, B. B. & Mathukia, R. K.
(1997). Performance of safflower varieties under different sowing dates.
Gujarat Agricultural University Research Journal, 22, 133-135.
Pinto, A. C., Guarieiro, L. L. N., Rezende, M. J.C. (2005). Biodiesel: An Overview.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 16 (6), 1313-1330.
Röbbelen, G., Downey, R. K. & Ashri, A. (1989). Oilcrops of the world. McGraw
Hill Books, USA.
Siddiqui, M. H., & Oad, F. C. (2006). Nitrogen requirement of safflower (Carthamus
tinctorius L.) for growth and yield traits. Asian Journal of Plant Sciences, 5
(3), 563-565.
TTSM, (2021). Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü, 10.03.2020,
https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaI
d=85
Uslu, N., Akın, A. & Halitligil, M. B. (1998). Cultivar, weed and row spacing effects
on some agronomic characters of safflower (Carthamus tinctorius L.) in spring
planting. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 22 (6), 533-536.
Uysal, N., Baydar, H. & Erbaş, S. (2006). Isparta popülasyonundan geliştirilen aspir
(Carthamus tinctorius L.) hatlarının tarımsal ve teknolojik özelliklerinin
belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (1), 52-63.

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 153

Yau, S. K. (2007). Winter versus spring sowing of rain-fed safflower in a semi-arid,
high-elevation Mediterranean environment. European Journal of Agronomy,
26, 249-256.
Yazdi-Samadi, B. & Zali, A. A. (1979). Comparison of winterand spring-type
safflower. Crop Science, 19, 783-785.
Weiss, E. A. (1971). Castor, Sesame and Safflower. Leonard Hill Books, London.
Weiss, E. A. (1983). Oilseed crops: Safflower. Longman Group Limited, Longman
House, London.
Weiss, E. A. (2000). Oilseed Crops: Safflower (2nd ed.). Blackwell Science, Oxford.

154 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 155

BÖLÜM 6
ORGANİK ATIKLARIN KALİTELİ GÜBRELER
OLARAK TOPRAKLA YENİDEN
BULUŞTURULMASI SÜRECİ
Ziraat Mühendisi Mehmet Hilmi TUNÇ1

1 Vermis Tarım ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. Torbalı/İzmir-TÜRKİYEe-mail: bilgi@vermis.com.tr
Tel. + 90 232 863 41 63 ORCİD iD:

156 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 157

GİRİŞ
Anadolu toprakları, konumu ve sahip olduğu ekosistem itibarıyla
birçok medeniyetin beşiği olmuş ve polikültür tarımsal üretimlerin uzun
yıllardır yapılabildiği, dünyanın en uygun iklim koşullarına sahip
coğrafyasındadır. Topraklarımızda hali hazırda zengin bitkisel üretimin
yapılabiliyor olmasını, sahip olduğumuz ve miras olarak bizlere
bırakılmış oldukça verimli toprak varlığına ve eşsiz bir doğal
ekosisteme borçluyuz. Bu çok değerli mirasımızı koruyarak, çok çeşitli
bitkisel üretimin sürdürülebilir olması, toprağımızın doğurganlığını
korumakla ve onu doğru yöntemlerle beslemekle mümkündür. Bu da
topraklarımızdaki organik madde miktarının mutlak arttırılmasıyla
olur. Uzun yıllardır organik madde ilave edilmeksizin, aralıksız ve
sürekli kullanılan kimyasal gübreler ile topraktaki organik madde açığı
ve kimyasal kirlilik ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ekonomik anlamda
büyük ölçüde dışa bağımlı olunan kimyasal gübreler ile bireysel olarak
geçici

ve

kısa

vadeli

gelir

sağlanabiliyorken,

topraklarımızı

çoraklaştırarak, zayıflatarak ve kirleterek ulusal anlamda uzun ömürlü
sürdürülebilir bir gelirden uzaklaşıyor, çevre, insan ve bitki sağlığı
açısından da ciddi bir tehdit ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle,
çevre dostu üretim için toprak kalitesini artıran, organik atıkları
değerlendiren sürdürülebilir-iyi tarım-akıllı tarım uygulamaları önemli
hale gelmiştir (Bellitürk ve Goldmann Benardete, 2020; Çelik ve ark.,
2020).
Türkiye organik atıklar açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Daha
çok gelişmiş ülkelerde olmasına rağmen tüm dünyada hızlı ve kalabalık
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bir nüfus artışıyla birlikte artan tüketimlere bağlı evsel ve çevresel
atıkların kontrolü yönetilebilir olmaktan uzaklaşarak ciddi bir çevre
sorunu halini almaya başlamıştır (Kılbacak ve ark., 2021). İşte bu
noktada organik atıkların ayrıştırılarak, çeşitli işlemlerle %100 doğal
organik gübrelere dönüştürülmesiyle hem çevresel hem de ekonomik
bir katma değer sağlamak mümkün olmaktadır. Bu amaçla ülkemizde
de biyogaz veya kompost gübre üretimleri gibi faaliyetler son yıllarda
hız kazanmıştır. Dünyadaki geçmişi çok daha eski olan ve Türkiye
genelinde çeşitli atıkların geri kazanımında kullanılan solucanlardan
elde edilen vermikompost gübresinin ülkemizde 8-10 yıldır kullanımı
ve yayılımı hızla artmaktadır (Yüksek ve ark., 2019). Dünyadaki
organik atıklarla vermikompost üretimi de yapılmaya başlanmıştır.
Birkaç yıl öncesine kadar kamuoyunda aşırı bir ilgi uyandıran solucan
gübresi üretimi olağanüstü bir ilgiyle maalesef denetimsiz ve
kontrolsüz üretimleri de beraberinde getirmiştir. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığımızın 23 Şubat 2018 tarihli 30341 sayılı
yönetmeliği ile Resmi Gazete’de yayınlanan tarımda Kullanılan
Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik
ile

vermikompost

üretimine

bir

standart

getirilerek

kimlik

kazandırılmıştır. Akademik temsilcilerin desteğiyle ve oluşturulan
komisyonun ilgili unsurlarının katkısıyla vermikompost üretim yöntemi
işlemleri, lisans belgesi, tescil belgesi ve piyasaya arzıyla ilgili bir dizi
kurallar zinciri hayata geçirilmiştir. Bu şekliyle, bazı teknik
zorluklarına veya boşluklarına rağmen bir standart getirilerek dünyada
bir ilk gerçekleştirilmiş olup vermikompost üretimini belli bir standarda
bağlamış ilk ülke olma özelliğine sahip olunmuştur. Bugün için
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ülkemizde, tescil almış ve standartlar dahlinde katı ve sıvı halde
vermikompost üretimi yapan çok sayıda üretici firma bulunmaktadır.
Dünyanın en değerli hayvansal gübresi olarak kabul edilen solucan
gübresi üretiminin daha fazla denetlenerek kayıt altında olmayan
tescilsiz ve ruhsatsız üretimlerin önüne geçilmesiyle, kalitenin
arttırılması

ve

güvenilir

solucan

gübrelerinin

kullanılmasının

sağlanmasıyla, organik atık yönetiminin ve tarımsal üretimimizin
devamlılığı adına daha fazla katkı sağlanabilir (Bellitürk, 2018;
Açıkbaş ve Bellitürk, 2016; Bellitürk ve Soytürk, 2020).
Vermis Tarım, ilgili Bakanlıklarımızın tüm mevzuat, kanun ve
uygulamaları kapsamında denetimli olarak, 2000 metrekare kapalı,
2500 metre kare açık alan olmak üzere toplamda 4500 metrekarelik
arazide, ISO 9001: 20105 kalite yönetim sistemi standartlarında, IFCQ-5-19-1-2269N sertifikasyon numarasıyla üretim faaliyetlerini
yürütmektedir (Şekil 1). Vermikompost veya solucan gübresi üretimi
amacıyla

doğal

ve

organik

atıkları

kullanıyor

ve

bunları

vermikomposta, bir diğer adıyla solucan gübresine dönüştürüyor.
Toprakları organik madde açısından desteklerken, atık yönetimine,
tarımsal üretimlerde kaliteli ürünlerle verim artışına ve sürdürülebilir
tarım adına doğrudan katkı sağlıyor.
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Şekil 1. Vermis Tarım Vermikompost Üretim Fabrikası.

Dünya mirası toprakların en verimli ve bereketli olduğu yerlerden
birinde, Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Vermis Tarım, bu toprakların
verimliliğinin devamlılığı için, daha sağlıklı bir nesil için, kimyasalların
daha az kullanılması için, çevre ve insan sağlığını gözeterek doğal
kaynaklarla

ülkemiz

ve

dünyamız

için

organik

gübrelerle

birlikte solucan gübresi üretiyor, sürekli daha iyisi için çalışıyor ve
araştırıyor.
1.VERMİKOMPOST NEDİR?
Solucanların organik atık ve artıklarla uygun ortamlarda beslenmesiyle
kompostlaştırma işlemi sonucunda dışkılamaları yoluyla elde edilen
ürüne vermikompost veya solucan gübresi denir ve bu organik gübre
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eşsiz bir toprak düzenleyicisidir (Aslam ve ark., 2019) (Şekil 2). Hem
ticari hem de ekolojik olarak yüksek bir değer içeren ve sağlıklı tarım
ürünlerinin
dünyanın

yetiştirilmesini
pek

çok

sağlayan

ülkesinde

yoğun

vermikompost
olarak

teknolojisi

yapılmakta

ve

kullanılmaktadır.

Şekil 2. Katı Solucan Gübresi

2. VERMİKOMPOST ÜRETİMİ
Solucan gübresi üretimi amatör denilecek seviyede pek çok koşulda ve
ortamlarda yapılabilmektedir (Şekil 3), ancak doğru yöntem ve yüksek
teknikle endüstriyel anlamda ticari üretim şekli modelleri profesyonel
şartlar gerektirir. Bakanlığımızın belirttiği ve standart olarak belirlediği
metrekare alan hesaplamalarıyla, kapalı olmak şartıyla temiz ve kirli
olarak ayrılmış beton zemin alanlar gereklidir. Üretim, kurutma, ısıl
işlem, paketleme ve depolama alanları ayrı ayrı bölümlerde olmalıdır.
Mama hazırlığında kompostlaştırma ve fermantasyon amacıyla aktarma
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işlemi sırasında kullanılacak açık alanda beton zemin gerekliliği ve
zorunluluğu vardır.

Şekil 3. Vermikompost Üretimi ve Kurutma Aşamaları

Şekil 4. İçinde Milyonlarca Solucanların Bulunduğu Steril Üretim Havuzları
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Türkiye toprakları organik madde oranları açısından düşük düzeydedir.
Organik madde içeriği toprakların verimliliği üzerine etkili en önemli
faktördür. Organik maddeler toprağın fiziksel kimyasal ve biyolojik
özelliklerine olumlu katkılar sağlayarak ürün verimini de artırmaktadır
(Çelik ve ark., 2017; Bellitürk ve ark., 2019). Ülkemiz topraklarına
zengin içerikli organik gübre girdisi sağlamak adına, Vermis Tarım
fabrikası steril havuzlarında solucanlar, tamamen organik atıklarla özel
mamalarla besleniyor ve özenli bir bakım sağlanıyor (Şekil 4). Üretim
teknikleri ve programları akademik destek ve bilgi zenginliği ile
yapılmaktadır.

Vermis

Tarım,

toprakların

doğurganlığının

devamlılığıyla, sağlıklı nesillerin geleceği ve kaliteli bir hayatın
sürdürülebilirliği adına, doğru, güvenilir ve daha az kimyasalın olduğu
bir bitkisel üretimi destekliyor, doğanın ve doğallığın içinde olarak,
doğayla birlikte üretken olmanın hayalini kuruyor ve yeryüzünde
yaşayan tüm bireylerin dengeli, eşit ve hastalıksız bir geleceği olmasını
arzu etmektedir. Bunu bir görev ve sorumluluk olarak kabul edip, bu
iradeyle doğadan edindiği organik kaynaklarla ve atıklarla, minik ama
yaptıkları iş büyük olan Eisenia fetida türüne ait solucanlarını besliyor,
kaliteli ve nitelikli organik sıvı gübrelerle birlikte katı ve sıvı halde
%100 doğal solucan gübresi üretmektedir.
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Şekil 5. Steril Otamdaki Eisenia fetida Türüne Ait Solucanlar.

Solucan gübresi üretiminde kullanılan, en çok bilinen ve yüksek üretim
yeteneğine sahip Eisenia fetida türü solucanlar sağlıklı biçimde
çoğaltılmaktadır (Şekil 5). Ne istedikleri, neyi sevdikleri bilinmekte
olup, buna göre yaşam kaliteleri yükseltilip kendi kendine
çoğalabilmeleri için doğal ortamları oluşturulmaktadır. Solucanları
doğru ve dengeli beslemek amacıyla besin değerleri açısından yüksek
potansiyelde ve kalitede nitelikli mama hazırlanıyor (Şekil 6). Bu eşsiz
kompost solucanların çok sevdiği ve konfor içinde sağlıklı yaşayarak
mutlu, üretken ve çalışkan olmalarını sağlamaktadır (Şekil 7). Bunun
sonucunda dışkıları son derece kaliteli ve yüksek değerli bir organik
gübreye yani vermikomposta dönüştürülmektedir (Şekil 8 ve Şekil 9).
Bu değer toprakla birleşerek sağlıklı, organik ve güvenilir bitkisel
üretime katkı sağlamaktadır.
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Şekil 6. Kaliteli Mama Hazırlığında Kullanılan Organik Atıkların Kompostlaştırma
İşlemine Hazırlanması Süreci

Şekil 7. Özenle Hazırlanan Kaliteli Mamalarla Üstten Besleme İşlemi
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Şekil 8. Solucanların Ortam Koşulları, Otomatik Kontrol Süreci

Şekil 9. Nemlendirme İşlemi Safhası
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Şekil 10. Vermis Katı Solucan Gübresi Üretim Havuzları

Vermis Tarım, tüm tarımsal üretim modellerinde sürdürülebilir tarım
hedefiyle organik kökenli bitki besleme gübreleri ve vermikompost
üreterek hem ülke içindeki dağıtım kanalları aracılığıyla satışlarını
yapmakta hem de yurt dışı ihracatlarını gerçekleştirmektedir. (Şekil
10). Sihirli solucanların gerçekleştirdiği bu yaşamsal mucize tüm
insanlığın hizmetine sunulmaktadır. Mevcut şartlarda, içinde çok fazla
kimyasalların

kullanıldığı

geleneksel

tarım

uygulamalarıyla

çocuklarımızı büyütüyor ve yarınlara hazırlıyoruz. İnsanlık, doğanın
içinde hazır halde bulunan doğal ve organik kaynaklar yerine, daha hızlı
bir üretimle, getirisi ve miktarı daha fazla olan kimyasalların peşinde
koşturuyorken kısa vadeli bu kazanımlarla aslında insanlığın sağlıklı
ömrü kısaltılıyor, toprakların kalitesi azaltılıyor ve sürdürülebilir
tarımdan uzaklaşılıyor. Daha kaliteli bir yaşam için, gelecek
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nesillerimizin sağlığı için yarınları bugünlerden kurgulanmaktadır. Bu
bakış açısıyla Vermis Tarım, uzman kadrolarıyla daha iyisi için denearaştır-üret prensibiyle dünya ve ülkemiz tarımında yaratıcı ve yenilikçi
dönüşüme katkı sağlamaktadır. Bir dizi hassas bir üretim, yöntem ve
teknolojinin sağladığı en üst seviye ve tekniklerle nano teknoloji
kullanarak elde edilen yüksek kaliteli Vermis organik solucan gübresi,
doğru

miktarlarda,

doğru

zamanlarda

ve

doğru

bilgilerle

kullanıldığında sağladığı fayda fazlasıyla yüksek, güvenilir ve
sürdürülebilir bir niteliktedir. İnsanlığın sağlıklı ve güvenilir bitkisel
ürünler ile beslenerek hastalıksız bir geleceği için tarımsal üretim
metotlarında daha fazla yer almalıdır. Sulak alanların azalması ve
beraberinde su kıtlığındaki olası artış ve aşırı hava olayları verimin
azalması ve düzensiz verim dalgalanmalarına neden olabilir (Olesen ve
Bindi, 2002). Bu sorunlar, ağırlıklı olarak dünya genelinde daha sıcak
ve kurak bölge koşullarında beklenmektedir. Bu nedenle, yeterli su
temin etmenin yanı sıra, toprak ve su gibi doğal kaynakların kullanım
verimliliğini artırmak gerekmektedir (Bisbis ve ark., 2018; Çelik ve
Baran, 2018; Gruda ve ark., 2019). Bu açıdan değerlendirildiğinde
solucan gübresinin kullanım avantajları ön plana çıkmaktadır. Solucan
Gübresi uygulanan topraklarda, sulama suyu kullanım miktarı ve
sulama sayısı azalacağı için, kuraklık sorunu pek fazla yaşanmaz,
sulamadan ekonomik kazançlar elde edilir. Bellitürk (2016)’ün
bildirdiğine göre; Solucan Gübresi yavaş salınımlı (tarımsal üretimi
artıran ve besin element kayıplarını azaltan) bir özelliğe sahip olması
ve

kullanıldığı

topraklarda

fiziksel,

kimyasal,

biyolojik

ve

mikrobiyolojik iyileşmeler sağlaması sebebiyle güvenilir organik bir
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gübredir. Solucan gübresinin kullanılması ile toprak ve bitki sağlığı
baştan yeniden düzenlenerek, toprağa ve bitkilere zarar verebilecek
uygulamalardan ve öngörülebilen ama beklenmedik maliyetlerden
kaçınılmış olunur.
3. VERMİKOMPOST UYGULAMA AMACI VE ZAMANI
Vermikompostun toprak düzenleyicisi ve tüm bitkilerde gelişim
düzenleyicisi olarak kullanılabildiği ve yararlarının rapor edildiği çok
sayıda akademik makaleler ve yazılar bulunmaktadır. Bu bilimsel
verilerle katı solucan gübresi daha çok toprak düzenleyicisi amacıyla
önerilmekte ve uygulanmaktadır (Şekil 11). Katı solucan gübresi taban
gübreleri gibi sonbahar ve ilkbahar aylarında tek başına ya da birlikte
kullanılabilir. Kimyasallar gibi uçucu ya da toprakta yıkanıcı olmadığı
için her mevsim rahatlıkla uygulanabilmektedir. Ekim dikim
öncesindeki toprak hazırlığı sırasında ve sonrasında üst gübre gibi de
atılabilmektedir. Ağaç veya fide ve fidan dikimi öncesinde dikim
çukurlarında güvenle kullanılmaktadır. Vermis Sıvı solucan gübresi ise
bitki gelişim düzenleyici amacıyla tüm bitkilerin erken gelişim
döneminden

itibaren

damlamadan

veya

yapraktan

uygulanabilmektedir. Sıvı solucan gübresi, çiçek açtırma, meyve
tutturma, meyve kalitesi ve ürün artışı amacıyla yapraktan uygulanır.
Kullanılan tüm ürünlerde aromatik lezzetleri mutlak arttırmaktadır.
Verim ve kalite artışına pozitif etkisi olmakla birlikte erkencilik
sağladığı da rapor edilmektedir. İçinde bulunan bitkisel hormon
varlığıyla tüm bitkilerin uyanma, çiçek açma, meyve tutumu ve
olgunlaşma gibi fenolojik faaliyetlerini dengelerken gerek duydukları
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temel ihtiyaçlarının sağlanmasında katkı sağlamaktadır. Solucan
gübresi uygulamalarıyla sağlıklı ve güçlü bitkilerde hastalık ve zararlı
baskısının azaldığı ve daha az kimyasal mücadele gerektiği de
bilinmektedir.

Şekil 11. Vermis Katı Solucan Gübresi Ambalaj Çeşitleri ve Garanti Edilen
İçeriği

Şekil 12. Konsantre Vermis Sıvı Solucan Gübresi
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Vermis Sıvı solucan gübresi nanoteknoloji kullanılarak yüksek
dehidrasyon tekniği ile üretilmektedir (Şekil 12). İçinde bulunan yararlı
mikrobiyal

aktivite

dormant hale

getirilerek ambalajı içinde

kullanılacak güne kadar en az bir yıl güvenle bekletilebilmektedir. Sıvı
vermikompost üretimi amacıyla, son derece nitelikli olarak elde edilmiş
olan ve emsallerinden daha farklı bir zenginliğe sahip içeriğiyle, %63
organik madde, %43 hümik-fülvik asit, bitkisel hormonlar, mikoriza
mantarları ve sayısız yararlı bakterileri barındıran Vermis Katı solucan
gübresi ham madde olarak kullanıyor. Vermis Sıvı solucan gübresi
üretimi profesyonel bir teknikle yapılıyor. Elde edilen %100 katı
solucan gübresi belli bir sıcaklıkta ve sürede kavite edilerek
dehidrasyon tekniğiyle nanoteknoloji kullanarak atomik ve moleküler
seviyede konsantre sıvı solucan gübresine dönüştürülüyor. Dormansiuyku moduna alınan mikrobiyal aktivite bu teknikle uygun besi
ortamında ve uygun ambalajı içinde, ürüne göre tavsiye edilen dozlarla
kullanılacak güne kadar da rahatlıkla en az bir yıl bekletilebiliyor. Bu
teknik kullanılmadan üretilen sıvı solucan gübreleri, mikrobiyal aktivite
canlılığını sürdüremediği gibi ürün olma niteliğini de kaybeder. Sıvı
formülasyonun damlama sistemiyle, sulama suyuyla veya yapraktan
sprey uygulamalarıyla kullanım kolaylığının olması ve kullanım
maliyetinin katı gübreye göre çok daha düşük olması da sıvı solucan
gübresi kullanılması için bir tercih nedenidir. Hidroponik ve topraksız
tarım dahil olmak üzere tüm üretim modellerinde rahatlıkla ve güvenle
kullanılmaktadır.
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Şekil 13. Vermis Sıvı Solucan Gübresi Ambalaj Çeşitleri Ve Garanti Edilen İçeriği

4. SOLUCAN GÜBRESİNİN ÖZELLİKLERİ
Standart kalitede ve endüstriyel olarak üretilen her solucan gübresi
yararlıdır. Makro ve mikro elementleri de barındıran sıvı solucan
gübresi

içindeki

besin

elementleri,

bitki

tarafından

hemen

kullanılabilecek formdadır (Şekil 13). Solucanlar toprak altında
yaşamlarını sürdürebilmek, gövdelerinin dış yüzeyini kayganlaştırarak
topraktaki hareket yeteneklerini arttırabilmek, hastalık ve zararlılara
karşı kendilerini savunabilmek amacıyla salgıladıkları sıvı, sölom sıvı
olarak adlandırılır. Bu sölom sıvısı mikro granül şeklindeki dışkılarının
yüzeyinde de kaplı halde bulunur. Dışkıladıkları mikro granül gübre
toprakta yavaş salınımlı olarak çözülerek mikrobiyal populasyonlar için
optimum bir ortam oluşturup topraktaki mikrobiyal çeşitlilik ve
populasyon miktarlarını arttırır. İçinde pek çok doğal bitkisel hormon,
amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler,
humik-fülvik asit, enzimler ve koenzimler ile birlikte mikoriza mantarı
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ve azot bakterilerini barındıran solucan gübresi tüm bitkilerin hızlı ve
sağlıklı gelişiminde oldukça etkili yeni nesil bir gübredir. Katı Solucan
Gübresi, toprakları organik madde açısından oldukça besleyen ve
destekleyen zengin bir içeriğe sahip olup aynı zamanda içinde hiçbir
kimyasalın olmadığı organik, toprak içinde yavaş salınımlı ve %100
doğal bir gübredir. Hem katı hem de konsantre sıvı formülasyonu ile
bitkilerinin hayati isteklerini ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre
ve insan sağlığını mutlak gözeten ve uluslararası kabul gören organik
bir gübredir.
Toprak hazırlığı sırasında önerilen miktarlarda kullanılabildiği gibi,
kimyasal gübreler gibi yakıcı olmadığı için ekim dikim sonrası
dönemlerde de bitkilerinin sıra arasına ya da sıra üzerlerine üst gübre
olarak da rahatlıkla uygulanabilmektedir. Vermis Tarım olarak aynı
adla üretimi yapılan Vermis solucan gübresi benzerlerine göre,
biyolojik ve mikrobiyal açıdan son derece etkili, ticari değeri çok
yüksek ve yenilikçi bir ürün özelliğindedir. İçindeki mikoriza
mantarları ve diğer yararlı bakteriler, tüm bitkileri verticillum, fusarium
ve phytium gibi zararlı patojenik etmenlere karşı koruduğu gibi çevre
faktörlerinin yarattığı ağır zehirliliği ve tuzluluk gibi olumsuz şartların
yarattığı strese karşı da bitkileri güçlendirmektedir. Hastalık ve
zararlılara karşı da bitkilerin daha iyi beslenerek köklenmesini ve
güçlenmesini sağladığı gibi kuraklığa karşı da dayanıklılığı artırarak
daha az sulama isteği oluşturmaktadır. Bunun nedeni hem toprağın su
tutma kapasitesini arttırması hem de bitkilerde dikey kök büyümesi ve
kılcal kök oluşumuyla daha iyi beslenebilmesini ve köklerin toprak
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derinliğine ulaşmasını sağlamasıdır. Tüm tarımsal üretimlerde, park,
bahçe, süs bitkileri ve çim alanlarında son derece başarılı bir şekilde
kullanılmaktadır. Vermis Katı solucan gübresinin saksı karışımlarında
toplam karışım malzemesinin %10-15’i kadar kullanılması yeterlidir.
Çok hızlı bir köklenmeyle gelişimi de hızlandırdığı gibi bitkilerin
ortamlarındaki bekletilme süresini sağlıklı olarak uzatarak, ürünlerin
nakliye sırasındaki ve ortam koşullarındaki stres şartlarını da ortadan
kaldırmaktadır. Vermis Sıvı formülasyonun damlama sistemiyle,
sulama suyuyla, yapraktan sprey uygulamalarıyla ve dron teknolojisiyle
bile kullanılabilir olması ve kullanım maliyetinin katı gübreye göre çok
daha düşük olması da bir tercih nedeni olmaktadır (Şekil 14).

Şekil 14. Yaprak ve Yüzey Uygulaması

Hidroponik ve topraksız tarım da dahil olmak üzere tüm üretim
modellerinde rahatlıkla ve güvenle kullanılmaktadır. Ege Üniversitesi
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tarafından yapılan hidroponik tarım denemelerindeki fotoğraflarda
deneme başlangıcındaki genel görünüşlerinde Lolo rosso marul
çeşitlerinin ilk halleri görülmektedir (Şekil 15) ve (Şekil 16). Vermis
Sıvı uygulaması yapılmış havuzlardaki Lolo rosso ve Iceberg marul
çeşidindeki yapraklanmalar renk farkı ve kök gelişimi net bir şekilde
görülebilmektedir (Şekil 17, Şekil 18 ve Şekil 19). İlgili denemeye ait
raporda belirtildiği üzere Vermis Sıvı solucan gübresi maruldaki
pazarlanabilir verim üzerinde, toplam verim üzerinde ve kalite
parametrelerinde belirgin bir artış sağlamıştır.
Vermis Organik Sıvı Solucan Gübresi (VOSSG) Denemeleri

Şekil 15. Deneme başlangıcı marulların besin çözeltisi ve VOSSG uygulanması
(Soldaki Şekil: 24.12.2019, sağdaki Şekil: 30.12.2019).
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Şekil 16. Denemenin genel görünüşü (21.01.2020).

Şekil 17. Lolo rosso marul çeşidinde bitki gelişimi üzerine VOSSG ‘in etkisi. Her
iki havuza besin çözeltisi uygulanmış, soldaki havuza VOSSG (soldaki Şekil)
uygulanmış ve sağdaki havuza VOSSG uygulanmamış (sağdaki Şekil) (16.03.2020).
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Şekil 18. Lolo rosso marul çeşidinde kök gelişimi üzerine VOSSG ‘in etkisi. Her iki
havuza besin çözeltisi uygulanmış, soldaki havuza VOSSG (soldaki Şekil)
uygulanmış ve sağdaki havuza VOSSG uygulanmamış (sağdaki Şekil) (16.03.2020).

Şekil 19. Iceberg marul çeşidinde her iki havuza besin çözeltisi uygulanmış, soldaki
havuza VOSSG (soldaki Şekil) uygulanmış ve sağdaki havuza VOSSG
uygulanmamış (sağdaki Şekil) (16.03.2020).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsanların sağlıklı beslenebilmesi amacıyla konvansiyonel bitkisel
üretim şeklinin azaltılarak, organik tarım tekniklerinin ve iyi tarım
uygulamalarının yaygınlaşmasıyla topraklarımızdaki tarımsal üretimin
devamlılığı sağlanabilir. Bitkisel üretim yetiştiriciliğinde toprağın
organik madde miktarının yeterli seviyede olmayışı verim ve kalite için
son derece belirleyici bir önemdedir. Organik madde ilave edilmeksizin
tek başına ve sürekli kimyasal taban gübresi uygulamaları, kısa vadede
işe yarıyor olsa da uzun vadelerde topraklarda yarattığı olumsuz
etkilerle tarımsal üretimin devamlılığı adına tehdit oluşturmaktadır.
Geleneksel tarımda kontrollü kullanılması gereken ama buna rağmen
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bilinçsiz ve yoğun olarak kullanılan bu kimyasallarla çok kültürlü
üretim şeklinde, toprağın doğal fauna ve flora dengesi olumsuz yönde
etkilenirken toprakların verimsizleşme süreci de hızlandırılmaktadır.
Bu nedenlerle geleneksel ve tüm tarımsal üretim modellerinde, doğal
dengeyi koruyan çevre ve insana saygılı, bitki ve toprak sağlığını da
gözeten hayvansal kaynaklı organik gübrelerin sürdürülebilir tarım
adına mutlaka daha fazla kullanılması kaçınılmazdır. Hızla artan dünya
nüfusunun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için daha fazla üretim
yapılması gerekliliğiyle, çevre ve insan sağlığının da göz ardı
edilemeyeceği bilinciyle artık tüm tarımsal üretim metotlarında organik
gübrelerin artık kimyasallarla birlikte ve daha fazla kullanılması
kaçınılmazdır. Organik kaynaklarla üretilmiş bütün doğal ve organik
gübrelerin, insanlığın sürdürülebilir bir tarımla, sağlıklı ve güvenilir
bitkisel ürünlerle adil ve dengeli bir şekilde beslenerek hastalıksız
geleceği için mutlaka tüm tarımsal üretim metotlarında kullanılması
artık ulusal değil evrensel bir zorunluluk olarak, devletler üstü bir
boyutta tarımsal üretim politikalarıyla planlaması ve projelendirilmesi
zorunluluk haline gelmiştir.
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GİRİŞ
Sürdürülebilir hayvansal üretim, çevreye ve doğaya zarar vermeden,
ekonomik açıdan karlı ve sosyal anlamda üreticiler ve tüketiciler
açısından kabul edilebilir bir üretim modeli olarak tanımlanmaktadır
(Darnhofer ve ark., 2010). Türkiye, hem coğrafi hem de tarihsel kökleri
bakımından sürdürülebilir tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili
önemli geçmişe sahip bir ülke konumundadır. Coğrafya olarak pek çok
bitki ve hayvan için gen merkezi konumunda olmasının yanında tarihsel
olarak Orta Asya’dan itibaren hayvancılık konusunda önemli bir
tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. Buna rağmen hem bitkisel üretim
hem de hayvansal üretimde ithalatçı konumdadır. Özellikle tarımsal
üretimin sigortası olan hayvancılık, hayvan sayısı, çeşitliliği ve verimi
bakımından sürdürülebilir bir şekilde yapılmamaktadır. Türkiye’nin,
coğrafi olarak pek çok bölgesinde çok çeşitli hayvansal üretim
faaliyetlerinde

bulunma

olanağı

mevcuttur.

Sürdürülebilir

hayvancılıkta genellikle sınırlayıcı faktörler; sanayinin hızla büyümesi
ile mera alanı ve su kaynağının yetersizliği, kırsal turizm faaliyetleri ile
orman ve sit alanlarıdır (Ünal ve ark., 2020). Bunun yanında diğer
sınırlayıcı faktörler, hayvansal üretimin modern olmayan işletmelerde,
hayvan sağlığına uygun olmayan koşullarda yapılması ve en önemlisi
elde edilen ürünlerin pazarlanmasında önemli sorunlar yaşanması
üretim faaliyetlerini düşürürken, hammadde ve girdi fiyatlarının dış
alıma bağlı olarak yüksek olması nedeniyle kırsaldan kente göçe neden
olmaktadır (Doğan, 2020). Kırsalda bulunan genç nüfusun kentlere göç

184 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ
etmesi sonucu özellikle küçükbaş hayvan sayısının düşmesine neden
olmuştur.
Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir hayvansal üretim için pek çok
çalışma yapılmaktadır. Bunlardan bazıları ve en güncel olanları
hayvanlara ait genetik bilginin de kullanılarak verim ve kalitenin
arttırılmasına yönelik yapılan biyoteknoloji uygulamalarıdır. Bu
bölümde sürdürülebilir tarımda hayvan biyoteknolojisinin rolü ve
uygulama alanları derlenmiştir.
1. SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANSAL ÜRETİM
Hayvansal üretimde sürdürülebilirlik kavramı özellikle küresel iklim
değişikliğinin etkilerinin yoğun olarak gözlendiği son otuz yılda ortaya
çıkmıştır.

Hayvansal

üretimde,

özellikle

büyükbaş

hayvan

yetiştiriciliğinin çok fazla suya ihtiyaç duyması ve yer altı kaynaklarına
yüksek miktarda azot salınması nedeniyle sürdürebilirlik tehlikeye
girmektedir. Ancak bununla birlikte dünya nüfusunun her geçen gün
artması, beslenme için protein kaynaklı gıda madde ihtiyacını
arttırmaktadır. Çiftlik hayvanlarından elde edilen ürünlerin yetersizliği
hayvansal kaynaklı protein ihtiyacının böcek ve kurtlar gibi ekstrem
ürünlerin tüketimine yol açmıştır. Dünyada bazı ülkelerde olduğu gibi
Türkiye’de de özellikle küçükbaş (koyun, keçi) hayvan varlığı son 60
yılda azalmıştır (Şekil 1, 2). 1980’li yıllarda yaklaşık 48 milyon olan
koyun sayısı 2011 yılına gelindiğinde 23 milyona kadar gerilemiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikleriyle günümüzde koyun varlığı
yaklaşık 35 milyona ulaşmıştır (Şekil 1) (FAO, 2021).
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Şekil 1. 1961-2019 yılları arası koyun varlığı değişimi (x1000) (FAO, 2021)
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Şekil 2. 1961-2019 yılları arası koyun varlığı değişimi (x1000) (FAO, 2021)
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Şekil 2’de görüldüğü üzere keçi varlığı bakımından azalış daha kötü
durumdadır. 1961’de yaklaşık 25 milyon olan keçi varlığı 2011’de 6
milyonlara kadar düşmüş, günümüzde ise 11 milyon civarındadır (Şekil
2) (FAO, 2021). Köyden kente göçün bir sonucu olarak kırsaldaki
nüfusun yaş ortalaması artmış ve genellikle ekstansif üretim modeline
dayanan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki hayvan varlığı azalmıştır.
Kırsal kesimde yaşlanma nedeniyle hayvan bakımını yabancı uyruklu
bakıcılar üstlenmektedir. Bu da genellikle aile işletmesi şeklinde
yapılan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki üretim maliyetlerini
arttırmaktadır. Bir diğer neden ise kış aylarında ya da doğum zamanı
entansif beslenmek zorunda kalınan dönemde oluşan kaba ve kesif yem
maliyetlerinin yüksek olmasıdır.
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Şekil 3. 1961-2019 yılları arası sığır varlığı değişimi (x1000) (FAO, 2021)
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Büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların yerini ithal edilen ırkların,
özellikle Holştayn ırkı sığırların ve melezlerinin alması ile büyükbaş
hayvan varlığı son 10 yılda artış göstermiştir (Şekil 3) (FAO, 2021).
1960’larda daha çok ekstansif olarak et verimine yönelik yapılan sığır
yetiştiriciliği son yıllarda entansif olarak süt verimine yönelik
yapılmaktadır. Yurtdışında yüksek et ve süt üretimine yönelik sığır
ırklarının geliştirilmiş olması ve bunların ithal edilmesi nedeniyle yerli
sığır ırkı hayvan varlığı azalmıştır.
Koyun ve keçi ırklarında yoğun seleksiyon yapılmaması ve üretimin
meraya dayanması nedeniyle yıllar içinde hayvan başına düşen et
veriminde çok hızlı bir yükseliş gözlenmemiştir (FAO, 2021). FAO
verilerine göre 1960’lı yıllarda hayvan başına 12,7 kg olan koyun
karkas ağırlığı 2019 yılında 16 kilograma yükselmiştir (Şekil 4).
Benzer olarak aynı yıllarda 13,7 kg olan keçi başına karkas ağırlığı
2019 yılında 15,1 kg olarak bildirilmiştir. Ancak sığırlarda ithal ırkların
yetiştirilmeye başlanması ve yerli ırklarla melezlenmesi sonucu
1960’larda 70 kg civarında olan hayvan başına karkas ağırlığı
günümüzde 300 kilograma kadar yükselmiştir (Şekil 4) (FAO, 2021).
Sürdürülebilir hayvansal üretim modeline en uygun yetiştiricilik şekli
olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gerilerken, çevreye ve doğaya
kısmen daha zararlı, yüksek maliyetli büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
artmaktadır. Hayvan başına verimin ve elde edilen gelirin istenilen
düzeyde artmaması, sığır etine yönelik tüketici tercihlerinin değişimi
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini kısıtlamaktadır.

188 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

350
300
250
Sığır et
verimi

200
150

Koyun et
verimi

100
50
0

Şekil 4. 1961-2019 yılları arası hayvan başına sığır ve koyun eti verimi değişimi
(kg/hayvan) (FAO, 2021)

Büyükbaş hayvanlarda yapılan yoğun seleksiyon sonucu hayvan başına
et ve süt verimi artmıştır. Benzer seleksiyon yöntemleri küçükbaş
hayvanlar için geliştirilmektedir. Hem küçükbaşlarda hem de
büyükbaşlarda geliştirilen bu seleksiyon yöntemlerine verim özellikleri
ile ilgili genetik kökenli parametreler eklenmekte ve genomik
seleksiyon veya marker destekli seleksiyon gibi yeni ıslah stratejileri
geliştirilmektedir.
2. HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ
Hayvansal üretimde, sürdürülebilirliğin sağlanmasında çevreye ve
doğaya duyarlı olmanın yanında yetiştiriciliğin karlılığı da önemli bir
parametredir. Karlı bir yetiştiricilik için birim alandan yüksek verim
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almak veya hayvana verilen birim besinden ürün elde etmek esastır. Bu
amaçla moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanındaki
gelişmeler doğrultusunda bitkilerin ya da hayvanların genetik
yapılarının ve kantitatif özellik lokuslarının (QTL) belirlenmesi
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Biyoteknoloji, yalnızca verimi arttırma
amacıyla değil aynı zamanda mevcut genetik yapının belirlenerek,
genetik kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların da yapılmasına
olanak sağlamaktadır. Çiftlik hayvanlarında istenilen verim yönünde
genetik ilerlemenin sağlanabilmesi için generasyon aralığının mümkün
olduğu kadar kısa olması gerekmektedir. Bu sürenin kısaltılması
amacıyla çeşitli ıslah yöntemleri geliştirilmiştir. Bu gelişmeler
paralelinde son yıllarda, moleküler belirteçlerin tanımlanmasıyla
geliştirilen yeni teknikler ile çiftlik hayvanlarında genetik çeşitliliğin
belirlenmesi ve genomik değerlendirme çalışmaları hız kazanmıştır.
Geçmişten günümüze biyoteknolojide sıklıkla kullanılan moleküler
belirteçler; restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (restriction
fragment length polymorphisms, RFLP), rasgele çoğaltılmış polimorfik
DNA (random amplified polymorphic DNA, RAPD), çoğaltılmış parça
uzunluk polimorfizmi (amplified fragment length polymorphism,
AFLP), basit dizi tekrarları (simple sequence repeat, SSR), tek
nükleotid polimorfizmi (single nucleotide polymorphism, SNP) gibidir.
Özellikle hayvanlarda SNP’ler, genomik veya mitokondri DNA’sında
genlerin intronlarında, promotorlarında veya kodlama yapan ekzon
bölgelerinde sinonim ya da sinonim olmayan transisyon, transversiyon
şeklindeki tek nükleotidlik değişimlerdir. SNP belirteçleri hayvansal
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üretimde genetik çeşitliğin, çeşitli QTL analizlerinde verim ve
hastalıklara direnç gibi özelliklerin belirlenmesinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Genetik çeşitliliğin belirlenerek, genomik seleksiyon
yöntemlerinin geliştirilmesi ile generasyon aralığının kısalması
mümkün olabilecektir. Bu yöntemler içerisinde genetik ilerlemenin
sağlanmasında tek nükleotid polimorfizmi (SNP) yöntemi diğer
yöntemlere göre daha hızlı gelişme göstermiş ve kullanımı
yaygınlaşmıştır (Hickford ve ark., 2009).
Tek nükleotid polimorfizmlerini genomda belirlemek amacıyla çeşitli
teknikler ve analizler kullanılmaktadır. Bunlar; DNA dizi analizi, tek
iplik konformasyonal polimorfizmi (single strand conformational
polymorphism, SSCP), heterodupleks analizi (heteroduplex analysis,
HA), allel spesifik oligonükleotit (allele specific oligonucleotide, ASO)
analizi ve DNA mikroarray (çip) teknolojileridir. SNP’ lerin
belirlenmesini kolaylaştırmak ve kullanımını arttırmak amacıyla SNP
çipleri (SNP array) geliştirilmiştir. Bu çipler sayesinde çok sayıda örnek
kısa sürede analiz edilebilmektedir. Sığırlarda yaygın olarak
Affymetrix veya Illumina şirketleri tarafından geliştirilen ‘BovineHD
BeadChip’ olarak adlandırılan çipler kullanılmaktadır. Aynı şekilde
koyunlarda benzer olarak ‘OvineSNP50 BeadChip’ SNP markeri
olarak kullanılmaktadır (Miller ve ark., 2011). SNP çipler plastik ya da
camdan yapılmakta ve üzerinde 777.000 ile 54.000 adet arası SNP
belirlemeye yarayan oligo bulunmaktadırlar (Özbeyaz ve Kocakaya,
2011). Sığırlarda SNP çipler (BovineHD BeadChip) ile süt verimi
yüksek

dişileri

ve

suni

tohumlamada

kullanılacak

boğaları

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 191

belirlememek amacıyla genotiplendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Genç boğaların kızlarından yararlanılarak elde edilen bilgiler ile SNP
çipler yardımıyla elde edilen genomik bilgi birleştirilerek damızlık
değer yüksek doğrulukla tahmin edilebilmektedir (Cassell,

2010).

Yapılan çalışmalarda hayvanlarda verim özellikleri ile ilgili çeşitli gen
bölgelerinde meydana gelen SNP lerin belirlenmesi ve ilgili özellikler
ile korelasyonları DNA dizi analizi veya SNP çipler yardımıyla
biyoinformatik araçlar kullanılarak belirlenmiştir (Özkan ve Yakan,
2017).
3. VERİM ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ BİYOTEKNOLOJİ
ÇALIŞMALAR
Çiftlik hayvanlarında, süt verimi et verimi ve döl verimi gibi ekonomik
öneme sahip özellikler üzerine etkili çeşitli genler ve bu genlerde
meydana gelmiş SNP’ler belirlenmektedir.
Sığırlarda yapılan bir araştırmada, Lai ve ark. (2009) Hesx1
(homeobox) geninde meydana gelen SNP’nin (IVS1+ 382T>C)
Nanyang ırkı sığırlarda büyüme özellikleriyle ilişkili olduğunu tespit
etmişlerdir. Özellikle TT genotipindeki 18 aylık hayvanların
diğerlerinden daha yüksek günlük canlı ağırlık artışına sahip olduğu
bildirilmiştir (P <0.05). Bir başka çalışmada, Zhang ve ark. (2012),
GHRHR (growth hormone releasing hormone receptor) geni üç farklı
sığır ırkında tek iplik konformasyonel polimorfizmi (SSCP) yöntemi
kullanarak bir SNP (NM_181020:c.102C>T) tespit etmişlerdir.
Araştırma sonuçlarına göre belirlenen üç genotipten (CC, CT ve TT)
CT genotipine sahip hayvanların 6. ay canlı ağırlık ve 0-6 ay arası
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günlük canlı ağırlık artışı diğer genotiplerden istatistiksel olarak önemli
düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Araştırıcılar, GHRHR geninin
5’UTR bölgesindeki SNP’nin moleküler marker adayı olarak
kullanılabileceği belirtmiştirler.
Leptin, ruminantlarda besin madde alımı, enerji metabolizması, üreme
ve immün sistem üzerine etkileri olan bir gendir. Türkiye’deki yerli
sığır ırklarında (Doğu Anadolu Kırmızısı, Güney Anadolu Kırmızısı ve
Boz ırk) birçok verim özelliği üzerine etkili olan leptin genindeki
polimorfizmleri belirlemeye yönelik yapılan bir çalışmada 2. intron, 2.
ve 3. ekzon bölgelerindeki SNP’ler sırasıyla Sau3AI, Kpn2I ve HphI
restriksiyon enzimleri kullanılarak RFLP yöntemiyle belirlenmiştir.
Kpn2I tek nükleotid polimorfizmi için karkas yağı, besin madde alımı
ve süt verimiyle ilişkili olduğu bilinen T allel frekansı en yüksek Güney
Anadolu Kırmızısı ırkı sığırlarda bulunmuştur (Öztabak ve ark., 2010).
Tizioto ve ark. (2012) sırt yağ kalınlığı, kas gözü bölgesi, gerilme
kuvveti ve ASAP1 genindeki (ArfGAP with SH3 domain, ankyrin
repeat and PH domain1) SNP arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
amacıyla yaptıkları çalışmada sırt yağ kalınlığı, kas gözü bölgesi için
istatistiksel önemli bir ilişki saptayamamışlardır. PPAR-γ, (peroxisome
proliferator-activated receptor gamma) lipit metabolizması yolakları
üzerine etkili ve adiposit farklılaşmasından sorumlu bir gendir. PPARγ geninin yedinci ekzon bölgesinde meydana gelen SNP’nin (72472 G
﹥T) Çin sığır ırklarında karkas kalitesini etkilediği belirlenmiş ve aday
marker olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (Fan ve ark., 2012).
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Sığırlarda hastalıklara direnç ile ilgili yapılan araştırmalarda A2M
(Alpha-2-macroglobulin), MBL1 ve MBL2 (mannan-binding lectin
gene), HMGB1 (high mobility group box 1) gen bölgelerinin genetik
varyasyonu belirlenmiştir. A2M, patojenlere karşı savunma sisteminde
görev alan bir proteindir. A2M geni mRNA ekspresyon düzeyi mastitis
olan hayvanlarda, sağlıklı hayvanlara göre daha yüksek düzeyde
sentezlenmektedir. A2M geni yirmi dokuzuncu ekzon bölgesinde
sinonim olmayan bir SNP (c.3535A>T) sıplaysing sırasında kesim
bölgesini değiştirdiğinden, bu SNP’nin mastitise karşı direnç
sağlamada aday gen olarak kullanılabileceği düşünülmektedir (Wang
ve ark., 2012). Benzer olarak, MBL2 geni memelilerde bağışıklık
sistemini düzenleme görev alan bir gen bölgesidir. Birçok memeli
MBL1 ve MBL2 olmak üzere iki farklı gene sahiptir. Çin Holştayn ırkı
sığırlarda yapılan bir çalışmada, MBL2 geninin birinci ekzonunda
(g.1164 G>A) meydana gelen SNP sütte somatik hücre sayısı, süt yağ
içeriği, süt protein içeriği ve dolaylı olarak mastitise karşı dayanıklılık
ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Zhao ve ark., 2012). HMGB1 geni
3’UTR bölgesinde meydana gelen tek nükleotid polimorfizmi (g.
+2776 A>G) HMGB1ve bta-miR-223 bağlanmasını değiştirdiği ve
bunun sığırlarda somatik hücre skoru ile bağlantılı olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre (g. +2776 A>G) tek nükleotid polimorfizmine
sahip bireyler mastitis için yapılacak ıslah çalışmalarında aday marker
olarak avantajlı konumda olacakları bildirilmiştir (Li ve ark., 2012).
Sığırlarda

yapılan

çalışmalarda,

süperovulasyona

yanıttaki

başarısızlığın (0.11-0.34) kalıtsal olarak aktarıldığı belirlenmiştir. Bu
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amaçla FSHR (follicle-stimulating hormone receptor) geninde bulunan
varyasyonlar araştırılmış ve 1.-10. ekzon bölgelerinde yedi SNP’ ye
rastlanmıştır. Süperovulasyon denemelerinde bu SNP’lerinde bazıları
(c.871A>G) düşük embriyo verimi ile ilişkili bulunurken, bazılarının
(c.1973C>G) yüksek embriyo verimi ve döllenmemiş yumurta oranında
artışla ilişkili olduğu belirlenmiştir (Cory ve ark., 2012).
Tavuklarda tüysüzlük (sc/sc) embriyogenesis sırasında resesif gende
meydana gelen tek nükleotid polimorfizmi sonucu şekillenmektedir.
1950’lerle ilk olarak keşfedilmiş bu mutasyon ile tropik bölgelerde
yetiştirilmek üzere tavuk hattı oluşturma düşüncesi oluşmuştur. Yapılan
bir çalışmada Illumina 60 K tavuk SNP çipi kullanılarak sc lokusu
genotiplendirilmesi yapılmıştır. Dördüncü kromozomda FGF20
(fibroblast growth factor 20) geni üzerinde tüy gelişimi ile ilgili gen
bölgesinde sc fenotipiyle bağlantılı mutasyona rastlanmıştır. Bu
mutasyonun tavuklarda tüylenme ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir
(Wells ve ark., 2012).
Prolaktin reseptörü (PRLR) büyüme ve gelişmede düzenleyici role
sahip önemli bir gen reseptörüdür. Ayrıca üreme özellikleri ile ilgili
önemli bir aday gen olabileceği düşünülmektedir. Prolaktin reseptör
(PRLR) geninin altıncı ekzonunda bulunan SNP’lerin Erlang
mountainous ırkı tavuklarda yumurta verimi ile ilişkisini araştırmak
üzere yapılan bir çalışmada bu gen bölgesinin ilk yumurtlama yaşı
üzerine etkili olduğu ve moleküler marker olarak kullanılabileceği
bildirilmiştir (Liu ve ark., 2012). Benzer olarak Ovocalyxin-32
(OCX32) yumurta kabuğunun dış tabasının oluşumunda etkili bir
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dölyatağı proteinidir. Yapılan birçok çalışmada OCX32 geninin
kodlama bölgesindeki varyasyonların yumurta kabuğu kalitesi ile
ilişkili olabileceği bildirilmiştir. OCX32 geninin 2.-6. ekzonlarında
kahverengi ve beyaz yumurtacı tavuk hatlarında (White Leghorn Hattı,
White Plymouth Rock, Rhode Island Red Hattı) 28 adet SNP
belirlenmiştir. OCX32 genindeki SNP’ lerin yumurta kabuk rengi,
albümin yüksekliği, erken yumurta ağırlığı, sarı ağırlığı ile ilişkili
olduğu bildirilmektedir (Fulton ve ark., 2012).
Küçükbaş hayvanlarda et, süt ve üreme özellikleri ile ilgili gen
bölgelerindeki genetik yapının belirlenmesine yönelik pek çok çalışma
yapılmıştır (Hickford ve ark., 2009; Dagnachew ve ark., 2011; Hou ve
ark., 2011; Garcia Gamez ve ark, 2012). Dagnachew ve ark. (2011)
tarafından Norveç ırkı keçilerde altıncı kromozom üzerinde kazein
proteinini kodlayan gen bölgesi ile ilişkili dört lokus (CSN1S1, CSN2,
CSN1S2 ve CSN3) incelenmiş ve bu dört gen üzerinde 38 SNP
belirlenmiştir. Ayrıca CSN1S1 geni 12. ekzonunda Norveç keçilerine
özgü bir delesyon saptanmıştır. Bu delesyonun süt kalitesi ve sütün
lezzeti ile ilişkili olduğu, ayrıca süt protein ve yağ oranı üzerine
dominant etkili olduğu belirlenmiştir. Yapılan bir diğer çalışmada ise,
Garcia Gamez ve ark., (2012) İspanol Churra ırkı koyunlarda Illumina
OvineSNP50 çipi ile genom çapı ilişkilendirme analizi yapılmış ve 3.
kromozomun (OAR3) süt verimi, süt protein oranı, yağ içeriği ve yağ
verimi ile ilişkisi belirlenmiştir. Aynı çalışmada, Alpha-lactalbumin
(LALBA)

geni

üzerinde

31

adet

polimorfizm

belirlenmiş

(LALBA_g.242T>C) ve bunların aminoasit değişimine (Val27Ala)
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sebep olduğu bildirilmiştir. Romney ırkı koyunlarda MSTN (myostatin)
geninde PCR-SSCP yöntemi ile bir SNP (G>A) belirlenmiştir. Yapılan
ilişkilendirme analizi sonucu SNP ile doğum ağırlığı, sütten kesimden
önceki büyüme oranı, sütten kesim ağırlığı arasında herhangi bir ilişki
belirlenememiştir. Ovine-myostatin geni ile et verimi arasındaki ilişki
bilindiği halde doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı, sıcak karkas
ağırlığı arasında aynı sonuca rastlanmamıştır (Hickford ve ark., 2009).
Hou ve ark. (2011) tarafından yapılan araştırmada KiSS-1 (kisspeptin)
geni üzerinde tek nükleotid polimorfizmine (T2643C) rastlanmıştır.
Polimorfizme

sahip

hayvanların

doğumda

yavru

sayısının

bulunmayanlara göre istatistiksel olarak önemli derecede yüksek
olduğu belirlenmiştir. Bu SNP’nin doğumda yavru sayısı için aday gen
potansiyeli olduğu bildirilmiştir.
SONUÇ
Sürdürülebilir hayvansal üretim, doğal kaynakları yok etmeden,
çevreye duyarlı bir yaklaşımla, üreticileri ekonomik açıdan zorlamadan
yapılan karlı bir üretim modelidir. Hayvan genetik kaynaklarının
sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla yapılan
araştırmalarda, genomun çeşitli bölgelerinde meydana gelen tek
nükleotid polimorfizmlerinin çiftlik hayvanlarında verim özellikleri
üzerine etkileri incelenmektedir. Sığır, koyun ve keçi genom
projeleriyle genomlarının aydınlatılmasını izleyen süreçte gen bölgeleri
ve bu gen bölgelerinde ırklar arasındaki farklılıkları belirlemeye
yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Proteinlerin, hormonların ve
enzimlerin sentezinden sorumlu gen bölgelerinde meydana gelen
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SNP’lerin süt verimi, süt yağı ve proteinleri, et kalitesi ve ette
mozaikleşme

gibi

özelliklerde

varyasyona

neden

olduğu

belirlenmektedir. Bu polimorfizme sahip dişi ve erkek hayvanların
damızlıkta kullanılması ile genetik ilerleme hızının artacağı tahmin
edilmektedir.
Çiftlik hayvanlarında kantitatif özellik lokusları (QTL) ile bağlantılı
marker genotiplerinin kullanılması damızlık değer tahminin başarısını
arttıracağı düşünülmektedir. SNP çip teknolojisinin yardımıyla QTL
çalışmaları hızlanmakta ve populasyonların genomik değerlendirilmesi
kolaylaşmaktadır. Moleküler markerlerin hayvan ıslahında kullanımı
ile ekonomik öneme sahip özelliklerde meydana gelecek genetik
ilerlemenin artacağı düşünülmektedir. Son yıllarda geleneksel hayvan
ıslahı yöntemleri ile markerlerin birlikte kullanımı sonucu marker
destekli seleksiyon (MAS) ve genomik seleksiyon kavramları
doğmuştur. Verim kayıtlarının tutulmasında karşılaşılan güçlükler
nedeniyle yaşanan sıkıntıların marker destekli seleksiyonla kısmen
çözüme kavuşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde özellikle
küçükbaş hayvanlarda verim kayıtlarının bulunmaması nedeniyle
marker destekli seleksiyonun ıslahta başarı şansını arttıracağı ve
sürdürülebilir hayvansal üretime katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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GİRİŞ
Bu bölümde vermikompostun üretimi sırasında kullanılan teknolojiler
ve yöntemler açıklanmıştır.
Vermikompostun içeriğinin daha kaliteli şartları sağlaması açısından,
gelişen teknoloji ile birlikte empoze edilerek daha hijyen ve dışarıdan
gelebilecek

etkilere

karşı

korunarak

üretilebileceği

sistemler

anlatılmıştır. Hijyen olarak üretilen ürünün bulaşma oranları ne kadar
indirgenirse, gübrenin uygulanmasıyla yetiştirilecek bitkilerin de
sağlığı o kadar yükselir.
Vermikompost üreticilerinin, hiçbir bulaşma olmaksızın ürünün
tertemiz üretilmesi üzerine anlatılan sistemlerin üretici için kıymeti
büyükken, solucanların yaşam koşullarındaki iyileşme de o denli
kıymetlidir.
Zira bu omurgasızlar popülasyonunda, hijyeni sağlanan yaşam
koşullarının; üremesinde, sağlıklı erginlerin gelişmesinde, popülasyon
içindeki yaşam döngülerinin, hareketlerinin iyileşmesi anlamına da
gelirken üreme hızlarının da buna bağlı olarak gelişeceği anlamına
gelmektedir.
Böylelikle küçük çapta başlanılan girişimler dahi üreme hızına bağlı
olarak zaman içinde hızla büyümesine yardımcı olacaktır.
Organik tarımda dikkat edilmesi gereken hususların başında organik
bitki besleme gelmektedir. Dünyanın içinde bulunduğu bu pandemi
koşullarında, beslenmenin daha önem kazandığı günlerde, insanlar
kendi beslenmesinde daha da bilinçlenmişlerdir. Çeşitli bilimsel
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öngörülere göre pandemiyle birlikte devam eden iklim krizi de
dünyamıza sürdürülebilirliğe uygun şekilde davranılması gerektiğinin
bilinçliliğini de artmıştır. Dünyanın bu durumu tüm insanlığa daha
dikkatli olunması gerektiği günler getirirken beslenmenin önemi bir
kere daha göz önüne çıkmıştır.
Doğru beslenmenin, nitelikli beslenmenin, yaşamın en temel hakkı
olduğu gibi; sağlığında temel sebebidir. Sağlıklı bir yaşam tercihinin
insan hayatının kalitesini ve ömrünün uzunluğunun olumlu etkilediği
su götürmez bir gerçektir.
Bu en temel nitelikli beslenme hakkı ve sağlık, gündemin en önemli
konularıdır. Dünyanın, bu durumu ile anlaşılmıştır ki; sağlıklı yaşamın
içerisinde neler yediğimizden ziyade yediklerimizin içeriği çok
önemlidir.
İnsanların kendi besinlerini üretmeye yöneldiği bu çağda balkon tarımı
ve küçük bahçe tarımı da önem kazanmıştır. Bu tarz bitki yetiştirmede
özellikle tercih edilen gübre ise organik gübrelerdir.
Bu tercihler ile birlikte, internet kaynaklarının da kolay erişebilirliği
göz önüne alındığında, birçok ulaşılabilir yazılı kaynağın bulunduğu
kaynaklar okunmuştur. Teknolojinin getirdiği bu kolaylık sayesinde
erişimini ulaşılabilir yapan bütün kaynaklarda vermikompostun en çok
merak edilen başlıklardan biri haline geldiği gözlemlenmektedir.
Özellikle kendisi için ürün yetiştiren insanların direkt olarak organik
gübre tercihleri ise ayrıca bir araştırma konusudur. Bu durum ise
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organik ürün yetiştiriciliğinin artması için bir beklenti yaratırken, sınırlı
kalması da bu araştırmaların hedef başlıkları arasındadır.
Organik bitki besleme, gübre çeşitleri; çiftlik gübresi, çiftlik sıvı
atıkları, kurutulmuş çiftlik gübresi ve susuz kanatlı gübresi, kanatlı
gübresi ve çiftlik gübresinden elde edilmiş kompost ve hayvan
gübreleri, bitki artıkları ve yeşil gübre, saman, yaprak ve diğer bitkisel
artıklar fındık cüruf kompostu, bitki yaprakları ve diğer bitkisel atık ve
artıklar, vermikompost, gidya, yosun gübresi, biokar, mikrobiyal
gübreler, leonardit, zeolit gibi gübreler olarak tanımlayabiliriz
(Karaman ve ark., 2012).
Organik gübre, temel olarak; toprağın organik maddesini arttıran en
önemli etkendir. Organik maddenin artışıyla gelişen ortamda toprak
sıcaklığı optimum şartları sağlarken biyolojik aktivitenin de olumlu
yönde gelişimini sağlamaktadır. Gelişen bu durum ise fiziksel ve
kimyasal olarak toprağın gelişimini de etkilemektedir. Her açıdan
sağlıklı toprakların ve bu topraklarda yetişecek her ürünün sorunsuz ve
sağlıklı yetiştirilebilmesi için toprağın organik madde miktarı yani
toprağın sağlığı da çok önemli konumdadır (Bellitürk ve ark., 2019).
Ancak böyle bir sağlıklı toprakta, sağlıklı ürünler elde edilebilir.
Avrupa’da FAO’dan yapılan açıklamaya göre, kil bakımından ağır bir
tarım toprağında hasad edilen buğday ürününden elde edilen kazancın
7’de 1’i bitki besleme için harcanıyorken, aynı şartlarda bir tarım
toprağına sahip; örneğin Trakya Bölgesi’nde bir alandan hasad edilen
buğday ürününden ise elde edilen kazancın 4’te 1’i bitki besleme
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harcamalarını oluşturmaktadır (Bellitürk ve Goldmann Benardete,
2020).
Bunun başlıca nedeni ise ülkemizde organik kökenli bitki beslemenin
tercih edilmemesi sadece kompakt etki ile çalışan sentetik bitki besleme
ürünlerinin tercih edilmesi, ana etkendir.
Organik

maddeyi

öncelikle

toprağın

ıslah

maddesi

olarak

tanımlayabiliriz. Toprağı iyileştiren ve kimyasal, fiziksel, biyolojik
dengelerini sağlayan sıcaklığını korumasına yardımcı olan organik
madde bu koşulları sağlaması ile birlikte bitkilerin ihtiyaç duyduğu
bitki besin elementlerini de içermesiyle bitkilerin gelişebilmeleri ve
sağlıklı yetişebilmeleri için en ideal bitki durağı halini almaktadır.
Bu organik gübrelerden, vermikompost gübresi ise; iyi yanmış hayvan
gübresinin çeşitli evsel atıklarla kompotlaştırılarak gübre solucanlarına
yem olarak serilmesinin ardından elde edilen nihai üründür.
VERMİKOMPOST
Omurgasız canlılar olan gübre solucanları, yaşamlarına devam
edebilmeleri için besin maddesi kadar, neme de ihtiyaç duyarlar. Aristo,
solucanları; toprağın bağırsakları olarak tanımlamıştır. Darwin ise;
‘’saban insanlığın en eski ve en kıymetli icatlarından biridir ama insan
toplulukları ortaya çıkmadan önce dahi toprak solucanlar tarafından
düzenli olarak sürülmüştür, sürülmektedir ve daha sonra da sürülmeye
devam

edecektir.’’

diyerek

solucanların

önemini

belirtmiştir.

Solucanlar Afrika fillerinden daha güçlü ve ekonomi için ineklerden
daha mühimdiler, demektedir. Solucanlar Pascal ve Thoreau gibi
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filozofların da dikkatini çekmiştir. Ülkemizde ise ancak son yıllarda
dikkat çekebilmiştir (Bellitürk ve Goldmann Benardete, 2020).
Vermikompost, solucanların epigeic sınıfında bulunan ve en çok tercih
edilen kırmızı solucanlar (Eisenia fetida) tarafından dışkılama sonucu
üretilen gübredir.
Bu gübre basitçe, separe edilmiş çiftlik gübresinin çeşitli atıklarla veya
evsel atıklarla kompostlaştırılması ile solucanlara besin olarak serilmesi
sonucu oluşan ana üründür. Vermikompost, tarımsal atıklar, endüstriyel
atıklar ile de vermikompost üretilebilmektedir. Kimi zaman hasat
atıkları kimi zaman budama atıkları da yem olarak kullanılabilirken,
endüstriyel olarak talaş veya kâğıt, karton artıkları da beslenme de
kullanılabilmektedir. Bu beslenme alanıyla ilgili birçok çalışma
yürütülürken, çevredeki atık sorunlarının da yardımcısı olabileceği ve
doğanın geri dönüşüm

dengesine, sürdürülebilirliğine

katkıda

bulunabileceği görülmektedir.
Böylelikle bitkilerin besin durağı toprak, organik maddece zengin ve
bitki beslenmesi için gerekli olan makro ve mikro besinleri ihtiva eder.
Yani basit olarak, doğada zaten bulunan elementlerin solucanlar
vasıtasıyla tekrar toprağa kazandırılması sağlanmaktadır.
Yemleme yapılan solucan kümesinde her zaman taze yeme hareket
bulunur. Böylelikle nihai ürünün içerisinde solucan bulunmamaktadır.
Bu solucanlar toprak yiyen veya kazıcı solucanlar sınıfında
bulunmadıkları için gübreleme sırasında içerisinde solucan bulunsa
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dahi yetişen bitkilere zararı bulunmamaktadır. Bu gübre solucanları
yalnızca çürükçül işlemleri sağlayarak beslenmektedir.
Vermikompostun yavaş salınımlı (besin element kayıplarını azaltan)
olması ve uygulanan topraklarda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve
mikrobiyolojik düzenlemeler sağlamasıyla güvenilir organik gübreler
arasındadır. En çok bilinen faydaları ise toprak düzenleyicisi olması,
yeterli oranda yarayışlı bitki besin maddelerini içermesi, bazı pestisit ve
bitki hastalıklarını kontrol edebilmesi, toprak kalitesini yükselterek
ürün verimini arttırması, sürdürülebilir, çevreci, düzenli ve uzun süreli
kullanımı ile tarımsal girdi-çıktılar için de ekonomik katkısı olan
organik gübredir (Bellitürk, 2016; Kılbacak ve ark., 2021).
Vermikompost büyük çapta bir girişim imkânı sağlarken, küçük çapta
girişim imkânları da sağlamaktadır.
İnsanların kendi küçük bahçelerinde veya şehrin ortasında bahçeye
sahip bir apartmanın, kendi evsel atıklarıyla besleyebilecekleri ve bu
solucanlardan elde edecekleri vermikompostu; saksılarda, iç mekân
peyzajında,

peyzaj

bitkilerinde,

apartman

bahçelerinde,

hobi

bahçelerinde rahatlıkla kullanabilecekleri bir ürün ortaya koymaktadır.
Olgunlaşması biten ürünün hasadı sonrası çocuklar dahi her yaştan
insanın bir koruma gerektirmeksizin dokunabileceği, kokusuz,
tamamen doğal, hiçbir kanserojen etki taşımayan bir gübredir. Bu
gübrenin en büyük avantajlarından bir diğeri ise her türlü bitkilerde
kullanılabilmesidir.

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 209

Balkonda yetişen en küçük saksılardan, en büyük ölçekli yetiştiricilere
kadar hitap eden, bitkiye zararı olmayan hatta hijyenle elde edilmiş
vermikompostun içerisinde tohumların çimlenme yatağı olarak
kullanılabilmesi ise çok büyük bir avantajdır.
Böylelikle çimlendirilmek istenen tohumların, çok iyi bir besin
yatağında düzgün gelişmesi sağlanarak, çimlenme oranlarının ise
maksimum seviyede tutulmasını sağlamaktadır.
Görüntü olarak tamamen siyah toprağa benzer bu gübre, yapısal olarak
uygun porozitesinin olması doğru havalandırmayı sağladığı, optimum
sıcaklığı koruduğu için ve içerisindeki bitkinin en çok ihtiyaç duyduğu
N, P, K elementlerinin varlığı ile tohumların çimlenme oranını
yükseltmektedir. Hijyenle üretilmiş bir vermikompostun içerisinde
bulunan sölom sıvısı ise tohumlar için bir koruma sağlamaktadır.
Tohumların çimleme esnasında besin noksanlığı çekmediği gibi kök
gelişimlerinin daha da arttığı ve gövdesel gelişim olarak da gözle
görülür bir halde geliştiği, Şekil 1’deki görselde de görüldüğü gibi,
farklı yapılan denemeler ile de gözler önüne serilmiştir, güçlü
çimlenmeler elde edilmiştir.
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Şekil 1: Vermikompost ile tohum çimlendirme örneği (Anonim, 2021).

Şekil 2: Tartım yapılmak üzere sayılan solucan kümesi.

Şekil 2’deki görselde bulunan ufak bir küme solucanda yetiştirilme
şartlarına bağlı olarak yeni ergin, yetişkin ve kokonları (yumurtaları)
bulunabilmektedir.
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Vermikompostun Geçmişi
1960’lı yıllardan sonra bazı solucan çeşitlerinin organik maddeyi
ayrışmasını sağlayarak kompostlaştırdıkları gözlenmiştir. Bu yıllardan
itibaren hızla tercih edilmeye başlanan, bu solucanların kültür olarak
arttırılması sağlanılmaya başlanılmış ve vermikültür (kontrollü koşullar
altında yetiştirilmesi, çoğaltılması) olarak çoğaltılmaları sağlanmıştır.
Bununla

birlikte

oluşan

vermikompost

gelişerek

kullanılması

yaygınlaşmıştır. Kimi ülkeler tarafından da İngiltere, Almanya, Fransa
gibi, zaman içerisinde önemli bir alan halini almış ve günümüzde birçok
ülke tarafından da çalışmalar başlamıştır.
Örneğin, Amerika’da ise birkaç yıl içerisinde vermikültür işletmeleri
rakamı 90000 civarına ulaşmış ve sadece Kaliforniya’da yılda 20000
ton

vermikompostun

üretimine

başlanmıştır.

Günümüzde

vermikompostu yaygın olarak tüketen ülkelerinin başında Küba
gelmektedir (Kurt, 2016).
Özellikle 2000 yılından itibaren bugüne kadar vermikompost
konusunda yapılan akademik çalışmaların sayılarında önemli ölçüde
yükselişe geçmiştir. Gün geçtikçe de daha çok önem arz edeceği
öngörülmektedir. Nitekim toprağın uzun yıllar içerisinde oluşması ve
yapılan araştırmalar sonucu toprağa biçilen kalan ömür rakamları da
organik gübrelerin çok daha fazla tercih edilmesi gerektiğinin sebepleri
arasında

gösterilebilmektedir.

Öncelikle

toprağı

iyileştiren

vermikompost ile bu biçilen ömrün çok daha üstüne çıkabilme imkânı
sağlanabilmektedir.
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Vermikompostun zengin içeriğinin, besin elementleri bakımından
%97’si özellikle bitki tarafından en çok ihtiyaç duyulan N, P, K makro
elementleri tamamen yarayışlı formda olduğu için yetişen bitkinin
strese

girmeden

besine

kolaylıkla

alınmasını

sağlamaktadır.

Vermikompostun içerisinde bulunan besin materyalleri sölom sıvısı ile
kaplı olduğundan toprağa yavaş şekilde karışırlar. Bu sayede kayıplar
yaşanmaksızın bitki daha uzun süre içinde beslenmesine devam
edebilir. Toprağın infiltrasyon gücünü artar, su tutma kapasitesini
arttırır (Bellitürk ve Goldmann Benardete, 2020).
Solucanların beslenmesinden sonra meydana gelen vermikompostun
funguslar ile bazı patojen bakterilere karşı etkili oldukları tespit
edilmiştir

(Kurt,

2016).

Türkiye’de

de

hızla

üretimi

artan

vermikompost, birçok girişimci için fırsat yaratırken insan sağlığına da
eklediği katkılar ile popülerliği günden güne daha da artmaktadır. Şekil
8 ve Şekil 9’da görüldüğü gibi solucanların beslenmesinde
kullanılabilecek kompost yığınlarına, tarladan çıkan domates artıklarını
da eklenerek solucanların mamaları desteklenebilir. Böylece mamanın
zenginleşen bitki besin içeriğinin solucanlar tarafından tüketilerek bitki
tarafından alınabilir formlara dönüşmesi ile gübrenin bitki besin
elementlerince

zenginleşmesi

sağlanır.

Doğal

olarak

bulunan

elementleri yine doğal bir şekilde bitkiye yarayışlı forma dönüşmesi
işlemi tamamlanır.
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Şekil 3: Vermikompost ile yetiştirilen marul.

Bu sebeple bu doğal içerik ile zenginleşmesiyle Şekil 3’de görünen
marul üzerinde etkin bir besleme sağlamaktadır. Küçük çaptan büyük
çapa her yetiştiricilikte güvenilir şekilde kullanılabilen bir gübredir.
Şekil 4’de ise serada yetiştirilen hıyar dalındaki sağlıklı, verimli bir
diğer örnek iken başka bir yetiştiricilik olan Şekil 5’teki ayçiçeği
yetişen tarlada, dahi güvenilir ve etkin besleme sağlayarak gelişmesini
sağlayan bir üründür.
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Şekil 4: Vermikompost ile yetiştirilen hıyar dalından bir örnek.

Şekil 5: Vermikompost ile yetiştirilen ayçiçeği tarlasından örnek.
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VERMİKOMPOST YETİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ
Solucanların yaşam koşulları nihai ürün olan vermikompostun
kalitesini arttırmaktadır.
Nem, ışık, yem ve sıcaklık faktörleri yaşamaları için önem arz
etmektedir. Vermikompostun yetiştirilme ortamı da en önemli faktörler
arasındadır. Çok hızlı üremeleri sayesinde bulundukları ortamın
havalandırılması ve neminin kontrollü olarak optimumda tutulması
yaşam koşullarının en önemli faktörleridir. Bu sayede üremesi artan
popülâsyonun yavruları da hızla gelişme sağlayarak ortamın solucan
sayısı hızla katlanabilmektedir.
Vermikompostun yetiştirilmesinde en büyük rolü olan doğanın çalışkan
bu işçilerinin istekleri oldukça basittir. İyi hazırlanmış, yanması
sağlanmış bir kompostun pH seviyeleri de nötr olarak tanımlanabilecek
seviyelerde olmasıyla yemleme ile oluşabilecek sorunların önüne
geçilebilmektedir.
Yaşamlarını idame ettirebilmeleri için optimum sıcaklık, nem, düzgün
havalanan ortamlar yeterli olurken beslenmeleri de bir diğer yaşam
koşullarının koludur. Kendi kendine ortama hızla ayak uydurmaları ve
hızla çalışmaya başlamaları kusursuz işleyen bir doğal döngünün
eseriyken, insan sağlığı ve sürdürülebilir bir dünya için de kendileri
küçük fakat önemleri çok büyüktür.
Vermikültürün hem küçük çapta hem de büyük çapta yapılabilmesi için
dünden bugüne birçok yöntem geliştirilmiştir.
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Böylesine mühim bir doğal döngünün her evde bulunması gerekliliği
göz önüne çıkmışken, solucanların yaşam ortamlarında oluşabilecek
sorunlar içinde çözüm olabilecek birçok model geliştirilmiştir.
En basit olarak balkonda veya küçük bahçesinde başlamak isteyen biri
için, el yapımı olarak birçok yöntemi bulunurken, endüstriyel olarak da
bunun için çalışılmış ufak sistemler bulunmaktadır. Aşağıda Şekil 6’da
görünen örnekte ise iç içe geçen tepsileri andıran bu sistemle hem
evlerde üretim sağlanabilirken hem de küçük bahçeler için en çok
kullanılan sisteme örnektir.

Şekil 6: Ev tipi vermikompostör (Bellitürk ve Goldmann Benardete,20).

Solucanların yaşam ortamları mutlaka %80 nemli, havalandırması
sağlanan, optimum sıcaklık koşulları olan 21-25 ℃ sağlandığı, hafif
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karanlık, loş bir ortam gerekmektedir. Bu koşulların sağlandığı takdirde
evsel atıklarla ile de beslenilebilirler.
Solucanların Beslenme Koşulları
Solucanların beslenme konusu oldukça mühimdir. Bu durum onların
gelişmelerini ve üreme hızını oldukça etkiler. Tükettikleri besin miktarı
gün başına kendi ağırlıkları kadar besin tüketebilirler.
Küçük çapta bir vermikültür ortamının beslenmesinde mutfak
artıklarından bokashi (bokaşi) yapılarak sağlanabilir. Buna kısaca çöp
turşusu denilebilmektedir.
Bu turşu Japonya’da 1982 yılında, Okinawa kentindeki Ryukyus
Üniversitesi’nden

Dr.

Teruo

Higa’nın

geliştirdiği,

kimyasal

kullanımına alternatif olarak gördüğü sistemdir. Laktik asit bakterileri,
mayalar ve fototropik bakterilerden oluşan bir sıvıdır. Etkin
mikroorganizmalar (EM) olarak adlandırılan bu sıvı, 1-100 oranında
kullanılarak çevresel iyileştirme ve hayvancılıkta da kullanılmaktadır
(Anonim, 2021a).
Bu turşu gübre solucanları için hazırlanırken asitlilik bakımından
zengin materyaller kullanılmamaktadır. Bu durum onların yemlerindeki
pH dengesini bozarak ölümlerine sebep olabilmektedir.
Bokashi (çöp turşusu) için ise sistem oldukça basittir. Gerekli olan
kaide bokashi yığınının hava ile temasını kesmektir. Bu turşu içerisinde
hızlandırıcı katalizör olarak buğday kepeğinden (veya talaş artıkları)
yapılan karışım kullanılabilir. Bu fermantasyon koku yapmadan, sera
gazı oluşturmadan solucanlar için beslenme kaynağı oluşturur. Doğru
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çalışan bir bokashi sistemi tamamen turşu kokusuna benzer koku
haricinde hiçbir koku barındırmaz.

Şekil 7: Basitçe çöp turşusu kurma sistemi 3D çizimi.

Bu sistem Şekil 7’de görüldüğü üzere, üst üste geçebilen kovalardan
meydana gelmektedir. Üstteki kovanın altında delikler bulunur ve
üzerine sineklik materyaline benzer bir materyal eklenerek, yığının hem
süzülmesi sağlanarak hem de yığının sıkışmasını sağlayarak ortamın
olgunlaşma şartlarına yardımcı olmaktadır. Altta kalan musluklu
kovanın amacı ise ortamdaki fazla suyu uzaklaştırmasıdır. Mutfak
atıklarını küçük bir döngü ile karbon-azot sorunu olmadan gübre
solucanları için beslenme materyaline veya olgunlaşan turşuyu direk
toprağa aktararak gübre olarak kullanılabilir. Zira bu sistemde sinek
sorunu yaşanıyorsa, sistemin karbon-azot dengesinde bir sıkıntı
olduğunun göstergesidir.
Büyük çaptaki bir solucan popülasyonunun beslenmesi için daha büyük
kompostlama yığınları yapılarak çeşitli atıklarla desteklenerek
gerçekleştirilebilir. Şekil 8’deki yığınlar gibi her gün karıştırılarak
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içerisinde solucanlar için uygun atıklar eklenerek daha zengin mamalar
elde edilebilmektedir. Örneğin Şekil 9’da tarladan çıkan domates
atıklarının yığınlarla birlikte çürümesini sağlayarak yapılabilmektedir.
Bu şekilde topraktan alınan besinler mamanın içeriği ile geri dönüşüme
uğramaktadır. Küçük veya büyük ölçekte, yem hazırlama işleminin
temel prensibi; doğru fermantasyon ile kokusuz ve hijyen mama
üretilmesidir.

Şekil 8: Büyük koşullarda oluşturulan kompost (Anonim, 2021b).

Şekil 9: Kompost yığınına karıştırılmak üzere arazi atıkları.
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Solucan Yataklarının Nem Koşulları
Solucanların yaşam koşullarının arasındaki diğer bir madde olan nem,
yüksek değerleri temsil etmektedir. Solucanlar %80 nemli ortamlara
ihtiyaç duyarlar, bu durum solunumları içinde mühimdir. Derileri ile
solunum yaparak ve kasılarak yine derilerinin büzülmeleriyle hareket
ederler. Yatakların içerisinde rakamlar %80 nemi temsil etse de,
bulundukları yaşam ortamları %60-75 arasında olabilirler.
Nem düzeyi, yatak içerisindeki çürümenin de devam edebilmesi için
gereklidir. Bu devam eden çürüme esnasında da neme ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nem düzeyi mikroorganizmaların aktivitesi için de
gerekli olan nem miktarıdır.
Solucan Yataklarının Işıklandırma Koşulları
Solucan popülasyonu genel olarak, toprak altında yaşayan canlılardır.
Gün ışığına maruz kalmaları bu hayvanların aşırı strese girmelerine
neden olmaktadır. Bulundukları ortam loş veya hafif karanlık ortamlar
olması gerekmektedir. Gün ışığını ortamdan uzak tutmak gerekmektedir.
Ayrıca gübre solucanlarının çeşitleri arasında ise tek yönlü hareket
edenler bulunurken, her yöne hareket eden türleri de mevcuttur.
Ortamın fazla karanlık olması ise çok hareketli olan türün solucan
kümelerini veya yataklarını terk etmelerine sebebiyet verebilmektedir.
Popülasyondan uzaklaşan solucanlar ise nemsizlik sebebiyle öldükleri
gözlenmektedir.
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Her yöne çok daha hareketli olan Dendrobaena veneta cinsi, kırmızı
solucanlar olarak bilinen Eisenia fetida cinsine karşın çok daha
hareketli kalmaktadır. Işık optimizasyonu sağlanmayan ortamlarda her
ikisinde de kaçışlar görülürken Dendrobaena veneta’da çok daha fazla
görülmektedir.
Solucan Yataklarının Sıcaklık Koşulları
Solucanların sıcaklık düşmesine, yükselmesine karşı dirençleri
bulunmamaktadır.

Sıfırın

gerçekleşmektedir.

altındaki

Ortamın

sıcaklıklarda

sıcaklığının

ise

20-25℃

ölümleri
olmalıdır.

Popülasyonun iç ortamı ise yine 22-24 arasında bir sıcaklık olması
yeterli olabilmektedir.
Solucan Yataklarının Hava Koşulları
Popülasyonun içindeki oksijenin %5 ten az olmaması, %15’ten fazla
olmaması önerilmektedir (Bellitürk, 2017).
Düşük hava akışı kadar da fazla hava akışı da yığın içinde devam eden
mikroorganizma faaliyetlerini, devam eden fermantasyonun dengesini
bozacağı için; karbon-azot dengesinde bozukluklar, azot kayıpları
oluşabilmektedir. Optimum nem ve hava koşulları sayesinde de
solucanların nefes alıp verme faaliyetlerinde sorun oluşmayacaktır.
Nem-hava dengesi bozulan ortamda solucanların nefessiz kalarak
boğulma ihtimalleri söz konusudur. Aşağıda Şekil 10’da görüldüğü
üzere yatakların bulunduğu ortamdan alınmış değerler de görsel olarak
desteklemektedir.
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Şekil 10: Solucan yataklarının bulundukları ortam göstergelerine örnek.

Solucan Yetiştirmek İçin Yatak Çeşitleri
Solucanların yetiştirilme teknikleri birçok farklı şekilde olabilmektedir.
İnsanlar imkanları dahilinde çeşitli yöntemleri kullanılmışlardır. Bunlar
arasında yerde yığınlar, çeşitli ebatlarda kutular, yerde kurulan
yükseltilmiş yataklar ve profesyonel olan sürekli akış hasat sistemleri
örnek olarak gösterilmektedir.
Yerde Yığınlar Şeklinde Üretim
Bunların arasında yerde yığınlar şeklinde vermikompost yetiştiriciliğini
tercih edenlerin, genellikle küçük işletmeler veya yeni başlayanlar
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olduğu söylenebilir. Bu sistemi tercih edenlerin birçok sorunla
karşılaşması muhtemeldir. Bulaşma oranları çok yüksek olmasına
karşın hijyenik bir üretim sağlanamaması da bunun sonuçları
arasındadır.
Bu sebepledir ki T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı yönetmelik
ve yasal düzenlemeler tarafından üretim ve satış izni verilmeyen
üreticilerdir. Bitkiye ve toprağa faydalı olan bu gübrenin hijyenik
olması oldukça mühimdir.
Beraberinde getirebileceği herhangi bir zararlı veya yabancı ot ile
üretimde problemler yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir.
Bu durumun yaşanmaması için hasat edilen ürünün tamamen hijyenik
şartlarda olması oldukça önemlidir.
Bunun yanında solucanlar için zararlı sınıfında bulunan canlılardan
bulaşması, bu canlıların yığının içinde üremesi ki bu yığınlar üreme için
oldukça uygun koşullar sağlamakta olup, yığın içindeki popülasyonun
zamanla yok olmasına neden olabilmektedir. Zararlının tespit edilmesi
bile çözüm olmamasının yanında, zararlı yumurtalarını tespit etmek
mümkün olmayacağı için müdahalede geç kalınma ihtimali yüksektir.
Bu yöntemin yerde olmasının bir diğer olumsuz yönü ise yığının
içerisinde bulunan sölom sıvısını ve gübrenin içeriğinde bulunan bitki
besin elementlerinin sızıntı şeklinde yığınlardan uzaklaşmasıdır.
Oysaki bu sölom sıvısının, gübrenin içerisinde bulunması hem yavaş
salınımlı özelliği katarken hem de kimi zararlıları uzaklaştırdığı
çalışmalarda görülmektedir.
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Bu kayıp gübrenin kalitesini olumsuz yönde etkilerken, sızıntıda
bulunan bitki besin elementinin kaybı da gübrenin içeriği bakımından
eksik kalmasına sebep olabilir. Elbette ki bu nemlendirme işlemi
esnasında gözlemlerle idrak edilebilir. Şekil 11’de görünen kontrolsüz
nemlendirme işlemi görsel destek oluşturmaktadır.

Şekil 11: Yerde üretim modeline örnek görüntü (Anonim, 2021c).

Çeşitli Kutular İçerisinde Üretim
Bir diğer üretim modeli ise çeşitli ebatlarda kutular içerisinde
yetiştirilme modelidir. Bu üretim şeklinin çok daha korunaklı olduğu,
yer ile temasının kesildiği, solucanların daha korunaklı şartlar içinde
olduğu yöntemdir.
Bu kutular plastik, tahta, briket ile yapılmış yükseltilmiş havuzlar,
demir, alüminyum gibi malzemelerden yapılan yapılardır. Kimi zaman
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açık ortamda kimi zaman kapalı ortamda yapılan bu sistemde her ne
kadar yerde sisteme göre daha hijyenik olsa da şartların kontrolleri
açısından daha zor, hasat işleminin de zor olduğu sistemlerdir. Bu
sistemlerde küçük ve orta büyüklükte girişimciler tarafından tercih
edilse de solucanların yaşam ortamları tam anlamıyla kontrol
edilememektedir.

Şekil 12: Küçük çapta solucan yatağına basit örnek 3D çizimi.

Şekil 12’deki görsel, solucan kutularına 3D çizim ile yapılmış bir
örnektir, bu örnekte anlatılan kutuların sıvıyı uzaklaştırmaya yarayan
musluk aparatı bulunur. Bu kutuların kısmen koruma sağladığı
koşullarda ise solucanların üreme hızı göz önünde bulundurulup
popülasyon doygunluk noktasına ulaştığında seyreltilme sağlanmalıdır.
Aksi takdirde fazla kalabalık popülasyonlarda besin rekabeti sebebiyle
bu canlılar strese girebilmektedir.
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Daha profesyonel kutular ise eğime sahiptirler ayrıca yerden
yükseltilmiş halde bulunurlar. Bu eğim kutulardan sölom sıvısının
eldesini sağlamakta olup ortamdaki fazla suyun uzaklaşmasını da
sağlamaktadır. Tabi bu kutular solucan sayısı arttıkça yetersiz
olabilirler, sürekli aktarım gerektirmektedir.
Kutuların bulunduğu ortamın hijyeni oldukça önemlidir. Sadece
mamanın hijyenik olması, korunaklı ve yerden yükseltilmiş olması
yeterli değildir. Tam anlamıyla temizlik gerektiren ortamlardır. Gözle
görülemeyen mikroorganizmaların da üremeye müsait olduğu
ortamlardır.
Basit çaptaki bu kutularda hasat ise taze mamaya hareket refleksi
kullanılmaktadır. Altta oluşmuş olgunlaşmış gübrenin hasadı için tüm
solucanların bu alandan uzaklaştırılması gerekmektedir. Çeşitli delikli
sepetlerde yerleştirilen taze mamaya hareket eden solucanlar buradan
aktarılan popülasyonun uzaklaştırılması sağlanılmaktadır.
Altta kalan olgunlaşmış gübre alındıktan sonra tekrar solucanların
yerleştirmek üzere kutular hazırlanmalıdır. Tam anlamıyla bir devir
daim döngüsü gerektirmektedir. Bu yöntemin çok fazla uğraş
gerektirmesinin yanında üst katmanlarda bırakılan kokonlarda kayıplar
yaşanılabilmektedir. Şekil 13’te görünen sistem ise imkanlar dahilinde
oluşturulan ve Resmi Gazete’de yayınlanmış bir çözüme aittir ve bu
örnekte koşulları kontrollü olarak elde tutmak zorlaşmaktadır. Oysaki
teknolojiyle desteklenmiş sistemler de bu hasat el değmeden
toplanılmaktadır.
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Şekil 13: Çeşitli şekillerdeki kutulara örnek (Anonim, 2017).

Sürekli Akış Sistemi İle Üretim
Tamamen profesyonel bu sistemlerde ise solucanların yatakları ortamın
uygunluğuna göre çeşitli büyüklükte yapılan uzun dikdörtgen
yataklardan oluşmaktadır. Bu yataklar genellikle 70-80 cm yükseklik,
1-2 m genişlik, 60-70 cm derinliğe sahip otomatik olarak kontrol edilen
elektrikli hasat sistemleridir (Bellitürk ve Goldmann Benardete, 2020).
Bu sistemlere örnek olarak 3D çizimi Şekil 14’de görülmekte olup ve
bu sistemlerin otomasyonlu nemlendirme işlemini anlatmak üzere
temel alınmıştır.
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Şekil 14: Teknolojik sistemler ile üretilen vermikompost sistemlerine basit 3D örnek
çizimi.

Bu sistemlerin bulunduğu ortamlar yıkanabilir altyapısına sahip
olmalıdır. Ortamın hijyenle yıkandıktan sonra atık suyun ortamdan
uzaklaştıran mazgallı alt yapının dahi kapakları yıkama sonrası ortamı
farklı canlılardan koruma amaçlı korunaklı olmalıdır.
Ortamın nemi, ışıklandırma sistemi, havalandırması, kontrollü olmalı,
ortama giren yetkililerin gerekli koruma kıyafetleri bulunmalıdır. Giriş
çıkışlarda özel solüsyonlu hijyen paspasları bulunmalıdır.
Laboratuvar ortamı gibi farklı bulaşlardan izole edilmek üzere eldiven
kullanılmalıdır. Bu tamamen solucanların ortamlarını korumak
amaçlıdır. Bu gübre çocukların bile elle dokunabileceği bir
güvenilirliktedir.
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Ortamın bu denli temiz olması nihai ürünün kalitesini arttırmaktadır.
Bu sayede gözle görülemeyen mikroorganizmanın bu ortama bulaşması
ve de üremesi engellenmektedir.
Ortamın havalandırması için bulunduğu yapının pencerelerin ise yerden
yüksek olarak inşa edilmelidir. Sürekli akış sistemi ile üretim sağlanan
ortamların inşasında da dikkat edilmesi gereken hususlar biri bu şekilde
görülmektedir. Bu durum, ortamın hijyeni ile ilgili görülse de tamamen
solucanların ve nihai ürün olan vermikompostun temizliği ve
güvenirliği ile ilişkilidir.
Bu yatakların basit kutulardan oldukça farklıdır. Yatağın altında mazgal
sistemi ve birkaç cm yukarda bulunan olgunlaşan gübreyi kesmek için
yarayan bıçak sistemi bulunmaktadır. Olgunlaşan gübrenin yatağın
altından el değmeden hasat edilmesini sağlamaktadır.

Şekil 15: Sürekli akış sistemi. RHS-1 (Rivo’s Harvesting System) (Anonim, 2021d).
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Şekil 15’de görüldüğü üzere sürekli akış sistemi içerisinde bulunan
bıçak

sistemi

sayesinde

olgunlaşmış

vermikompost

kesilerek

konveyörlere dökülür. El değmeden hasadı gerçekleşir, gübre toplama
kabında toplanan vermikompost artık hijyenik, sağlıklı gübreyi temsil
etmektedir. Yine üzerinde bulunan yağmurlama sistemi ise kontrollü
olarak

nemlendirme

yatakların

içerisinde

işlemini
ki

gerçekleştirmektedir.

nemlendirme

işlemi

el

Böylelikle
değmeden

gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu nemlendirme işleminin yatağın içindeki
kontrolleri sağlamak üzere Şekil 16’da gördüğümüz prob uçlu nem ve
ısıölçerler ile günün belli aralıklarıyla kontrol edilmelidir. Bu
termometre verileri kaydedilerek basit ortalamaları ile aylık ve yıllık
istatistikler oluşturulabilmektedir.

Şekil 16: Prob uçlu nem ve sıcaklık ölçer (Anonim, 2021e).

Vermikompost hasadından sonra toplanan ürün tamburlu eleklerle
varsa eğer içindeki solucanlardan arındırmak için elenir. Buradaki
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sistemler kimi işletmelerde direk konveyörlere bağlanmış olabilir.
Konveyörlerle taşınıp tamburlu eleğin haznesinde direk toplanılabilir.
Kimi işletmelerde ise gübre toplama kapları alınarak elek haznelerine
boşaltılır.

Şekil 17: Solucan gübresi eleme makinesi (Anonim, 2021f).

Şekil 17’de görünen tamburlu elekten çıkan vermikompost ise Tarım
ve Orman Bakanlığı yönetmelikleri tarafından en önem arz eden ısıl
işleme tabi tutulmaktadır. Bu ısıl işlem esnasında ise içerisinde en ufak
bir zararlı patojenleri bulundurmasına karşın alınmış tedbirlerden
biridir. Bu ısıl işlem ünitesinde tamamen sterilize edilen gübre artık
havalandırma ve paketlenme ünitelerine gitmeye hazırdır.
Bu ısıl işlemin sıcaklığı 70 ℃ olup 60 dakika süre ile devam etmektedir.
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Şekil 18: Isıl işlem makinesi (Anonim, 2021d).

Şekil 18’de gördüğümüz ısıl işlem makinesi içerisinde tepsiler halinde
bulunan sıralara vermikompost serilir, bir saat süren işlemin ardından
dinlendirme sonrasında paketlenmeye hazırdır. Bu paketlenme işlemi
ise el değmeden yapan işletmelerde ısıl işlem makinesinden çıkan
vermikompost

doğrudan

paketlenme

ünitesine

dökülmektedir.

Böylelikle tamamen dışarıdan oluşacak bulaş seviyesi sıfıra
indirgenmektedir.
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GİRİŞ
Stevia olarak bilinen şeker otu, 16. yüzyıldan beri içecekleri
tatlandırmak ve çay yapmak için kullanılan, güçlü bir tatlı tadı olan
üründür. Şeker otu bitkisi 100'den fazla tür içerir ve dünya çapında
yetiştirilmektedir. Bitkinin ortalama yüksekliği 60-70 cm olan çok
yıllık bir bitkidir (Ramesh ve ark., 2006). Yapraklar karşılıklı dizilmiş
ve yeşil renklidir. Bilimsel olarak Stevia rebaudiana Bertoni olarak
isimlendirilen şeker otu, ayçiçeği (Asteraceae) bitki ailesinin bir
üyesidir ve çoğunlukla Paraguay, Kenya, Çin, Japonya ve Amerika
Birleşik Devletleri'nde yetiştirilmektedir (Urban ve ark., 2015).
Tüketiciler tarafından artan miktarda şeker otu talep edildiğinden, şeker
otu bitkisi yukarıda anılan ülkelerin yanı sıra Vietnam, Brezilya,
Hindistan, Arjantin ve Kolombiya'da da yetiştirilmektedir.
Ülkemizde şeker otu olarak bilinen Stevia rebaudiana Bertoni bitkisi ve
yetiştiriciliği genelde üreticiler tarafından ya az bilinmekte ya da hiç
bilinmemektedir. Ancak 2004 yılından itibaren Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının pozitif bitkiler listesinde yer almasından beri tarımsal
üretici ve sanayicilerinin dikkatini çekmeyi başarmış olup, bilinirliği ve
kullanımı günden güne artmaktadır; şeker otu ürünleri, 2010 yılında 35
ülkede onaylanması ile küresel çapta büyük bir popülerlik kazanmıştır.
Satış rakamlarının milyar dolarlara ulaşması bunun en canlı kanıtı olup,
yakın gelecekte artan taleple orantılı olarak stevia (şeker otu) üretiminin
en az 3 kat artması beklenmektedir. Küresel şeker otu pazarı 2018 yılı
tahmini geliri 895 milyon dolar ve 2019 ile 2025 arasında % 3.84'lük
büyüme beklendiği (Anonim, 2019), 2026 yılına kadar ise bu rakamın
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1.134,61 milyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir (Hosaain
ve ark., 2017).
Şeker otu, şeker pancarı ve şeker kamışı dışında en iyi doğal tatlandırıcı
olarak bilinmektedir. İçeceklerden şekerlemelere, reçellerden pastalara
kadar şekerin gerektiği her alanda kullanılmaktadır. Marketlerde şeker
otu tatlandırıcılı birçok ürüne rastlamak mümkün olabilmektedir.
Şeker otu üreticiliği Türkiye için çok yeni bir iş alanı ve tarımsal üretim
için alternatif bir bitkidir. Ülkemizde İlk deneme üretimleri Antalya’da
başlamış olup, buradan 29 ilimize yayılmıştır. Özellikle Karadeniz,
Akdeniz ve Güneydoğu Bölgelerinde bitkinin yetiştiriciliği ile ilgili
çalışmalar devam etmektedir.
Şeker otu küçük aile işletmeleri için dayanıklı ve sürdürülebilir bir ürün
olabilmektedir. Tarımının yapıldığı bölgeye bağlı olarak, yılda birkaç
kez hasat edilebilmektedir. Uzun gün ve güneşlenmenin fazla olduğu
ortamlarda bitki iyi bir gelişme göstermektedir. Birçok ülkede,
yiyeceklerde, içeceklerde ve ilaçlarda şeker ikamesi olarak yaygın
şekilde kullanılmakta ve ticari ürünler şeker otu türevlerinden formüle
edilmektedir (Abbas ve ark., 2017). Şeker otu, gıda için alternatif bir
şeker, farmasötikler için bir bileşen ve çözündürücü maddeler olarak
kullanımı dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara sahiptir (Nguyen ve
ark., 2018). Yaprakları, diterpenoid steviol glikozitin tatlılığı ve düşük
kalori içeriği ile bilinmektedir (Lopes ve ark., 2016). Güney Amerika,
Asya, Japonya, Çin gibi ülkelerde ve Avrupa Birliği'nin bazı
ülkelerinde, uzun yıllardır, düşük kalorili bir tatlandırıcı olarak
kullanılmaktadır. Günümüzde şeker otu için en büyük pazarlar Japonya
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ve Kore gibi ülkeler göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, dünyadaki en
büyük şeker otu yetiştiricisi olan Çin, ürünlerinin yaklaşık %80'ini ihraç
etmektedir. Hindistan ise çoğunlukla ham kuru yaprak veya işlenmiş
tatlandırıcı olarak kullanılan şeker otu yetiştirmektedir. Brezilya, Kore
ve Japonya gibi ülkeler yaprakları ve yüksek oranda rafine edilmiş
özleri, düşük kalorili bir tatlandırıcı olarak kullanmaktadırlar (Pal ve
ark., 2013).
1. ŞEKER OTUNUN KULLANIM ALANLARI
Şeker otu sakaroza veya sofra şekerine bir alternatif olarak önem
taşımaktadır. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi resmi kuruluşu (Food Data
Agency) bitki ve ürünlerini 'kalorisiz' olarak kabul etmektedir (Anonim,
2021; Whitaker, 1995). Oysaki şeker otu kesinlikle sıfır kalori içermez,
ancak sakarozdan önemli ölçüde daha az kalorilidir ve bu şekilde
sınıflandırılacak kadar düşük bir tatlandırıcılık özelliğine sahiptir.
Bitkideki tatlandırıcılar, tatlı tada sahip bileşenlerden doğal olarak
oluşmaktadır. Bu özelliğin, doğal kaynaklı yiyecek ve içecekleri tercih
eden kişilere fayda sağlayabildiği şeklinde ifade edilmektedir. Düşük
kalorili, şeker otunu, diyabet kontrolü, kilo kaybı, pankreas kanseri,
çocuk diyeti gibi rahatsızlıklarda, sağlıklı bir alternatif olarak
nitelendirmektedir (Ashwell, 2015; Casari ve Falasca, 2015)
Bitkiden elde edilen tatlandırıcılar esas olarak sofra şekeri ürünlerinde
ve şeker ikamesi olarak düşük kalorili içeceklerde kullanılmaktadır
(Tablo 1). Dünya çapında 5000'den fazla yiyecek ve içecek ürününde
şu anda bileşen olarak şeker otu tercih edilmektedir. Dondurma, tatlılar,
soslar, yoğurtlar, salamura yiyecekler, unlu mamulleri, alkolsüz
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içecekler, sakız, deniz ürünleri ve hazır sebzeler gibi bir çok kullanım
alanına sahiptir (Mizutani ve Tanaka, 2002; Harismah ve ark., 2018).
Taze Şeker Otu Yaprakları: Bitkiden direkt olarak toplanan yapraklar
en doğal ve bitkinin rafine edilmemiş halidir (Şekil 1). Taze olarak
çiğnenen bir yaprak, uzun süre meyan kökü tadını andıran son derece
tatlı bir his verir.
Tablo 1. Şeker Otu Kuru Yapraklarından İzole Edilen Diterpen Glikozitlerin Nispi
Tatlandırma Gücü (Puri ve ark, 2012).

Diterpen glikozitler

Bağıl tatlandırma gücü

Stevioside

250-300

Reb A

350-400

REb. B

300-350

Reb. C

50-120

Reb. D

200-300

Reb. E

250-300

Steviolbioside

100-125

Dulcoside A

50-120

Kuru Şeker Otu yaprakları: Çay veya tatlandırıcı olarak doğrudan
kullanımlarda, yaprakların kurutulması veya tatlı tadı daha güçlü
hissetmek için bir özütleme, ezme işlemlerinden geçirilmesi
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gerekmektedir. Kurutulmuş yaprak, taze bir yapraktan çok daha tatlıdır
ve bitki çayının demlenmesinde uygulanan bir kullanım şeklidir.
Kurutulmuş yapraklar toplu halde, ince toz veya çay poşetleri gibi
paketlenip, pazarlanabilmektedir (Şekil 1). Özellikle ince toz formunda
şekerden 15-20 kat daha tatlıdır (bir çay kaşığı ince toz yaprak, yaklaşık
bir fincan normal şekere eşdeğerdir). Bitkinin kurutulan yaprakları,
bitkisel çay harmanı şeklinde kullanılabilmektedir (Singh ve Rao,
2005).

Şekil 1. Taze ve Kurutulmuş Şeker Otu Yaprakları (Kırpık, 2018)

Şeker Otu Özleri: Şeker otunun Japonya'da esas olarak tatlandırıcı
olarak kullanıldığı biçim, beyaz toz halindeki ekstraktın formudur. Bu
formda şekerden (ağırlıkça) yaklaşık 200 ila 300 kat daha tatlıdır. Bu
beyaz toz, Şeker otu yaprağındaki tatlı glikozitlerin (doğal tatlandırıcı
maddeler) bir özüdür. Bu özler, işlenme tekniğine (arıtma derecesi)
bağlı olarak hem maliyet hem de tatlılık bakımından farklılık
gösterebilmektedir (Hossain ve ark., 2017).
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Sıvı Konsantrasyonlar: Kurutulmuş yaprakların suda kaynatılmasıyla,
şurup halinde siyah bir sıvı elde edilir. Bununla birlikte damıtılmış su
veya tahıllardan elde edilen alkollü su karışımından beyaz renkte sıvı
bir konsantrasyon şeklinde tatlı şurup elde edilmesi de mümkündür
(Singh ve Rao, 2005).
2. İKLİM İSTEKLERİ
Beslenme ve iklim koşulları, şeker otu bitkisinin büyümesi ve ikincil
metabolitleri üzerinde önemli rol oynamaktadır (Pal ve ark., 2015).
Sıcaklık 20oC'nin altına düştüğünde ve gün uzunluğu 12 saatten az
olduğunda vejetatif büyüme azalmaktadır. Gün uzunluğunu 16 saate
çıkarmak ve ışık yoğunluğunu artırmak, bitkisel büyümeyi ve steviosid
seviyelerini artırabilmektedir (Metivier ve Viana, 1979; Yermakov ve
Kochetov, 1996).
Sıcaklıkların tipik olarak -6 °C ile 43 °C arasında değiştiği yarı nemli,
subtropikal iklimlerde, iyi bir gelişme göstermektedir. Hafif dona
toleranslı iken, sert donlar bitkinin kök bölgesine zarar vermekte ve
ölmesine neden olabilmektedir. Kuraklık koşullarına dayanıklı
olmadığı için yeterli yağmur veya sulama suyu olan yerlerde yetişir.
Ama sulama koşullarının yeterli olduğu durumlarda da sıcak bölgelerde
de yetişebilmektedir.
Şeker otu bitkisinin yetiştirilmesinde, sıcaklık, güneş ışınları ve
nemliliğin önemli rolü vardır. Ortalama 20 0C’lik sıcaklıklar bitkinin
gelişmesi için uygun bir sıcaklıktır. Sıcaklığın 10-13 derecenin altına
düştüğü alanlarda ve dönemlerde bitkinin gelişmesi oldukça yavaşlar.
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güneşten ve sıcaklıklardan çok fazla

etkilenmemektedir. Ancak ilk dikimlerle beraber, fide aşamasında bitki
kökü ve gövdesi henüz zayıf olduğundan, daha çok gölgelik ortam
istemektedir. Fideler büyümeye başladığında, güneşli ve aşırı sıcak
olmayan ortam, fotosentez hızını ve şeker oranının artmasına katkı
sağlamaktadır. Bitki yapraklarının tatlanmasında güneşlenme ve
sıcaklık çok önemli rol oynamaktadır. Düşük sıcaklıklarda olduğu gibi,
aşırı sıcaklıklar (40 0C ve üstü) bitkinin gelişimini olumsuz etkilemekte
bu da biçim sayılarının ve dolayısıyla verimin azalmasına neden
olabilmektedir.
3. TOPRAK İSTEKLERİ
Şeker otu bitkisi, organik madde bakımından zengin, iyi drene edilmiş,
verimli, kumlu veya tınlı topraklarda yetişebilmektedir. Bununla
birlikte iyi gelişme için hafif asidik ile nötr (pH 6-7) toprağı tercih eder
ve bu toprak yapısında tutarlı bir nem olması gerekir (Kumar ve ark.,
2012). Bitki, çok asidik topraklardan hoşlanmamaktadır. Düşük azot,
ancak yüksek oranda fosfor ve potasyumlu toprakları tercih eder.
Topraklarda bor eksikliği varsa yapraklarında yaprak lekesi şeklinde
bor eksikliğinden kaynaklı lekeler görülebilmektedir.
4. ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ
4.1. Tohumla Çoğaltma
İlk kez şekerotu tarımı yapacak üreticiler, tohumların teminini özel
veya kamu kuruluşlarından satın almak durumundadır. Ancak daha
önce tarımını yapan üreticiler kendi tohumluklarını kendileri de hasat
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edebilmektedir. Tohumların ufak olması nedeniyle tarlaya direk ekim
tavsiye edilen bir üretim şekli değildir. Şeker otunun tohumları çok
küçük olduğundan tohumdan fide yetiştirmek çok zor ve deneyim
istemektedir. Çünkü bitkideki bin tohum ağırlığı ortalama olarak 0.5 g
civarındadır (Şekil 2). Bu nedenle tohumlar, viol, çimlendirme kasaları
vb. kontrolü daha kolay alanlara ekilmelidir. Bir tarım işletmesinde fide
yetiştiriciliği

yapılacaksa,

küçük

bir

alanda

yaprak

hasadı

yapılmamalıdır. Bu bitkilerin çiçeğe bırakılması ve bu bitkilerden
sağlıklı, olgunlaşmış tohum alınması hedeflenmelidir. Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde ağustos, eylül aylarında açan beyaz renkli çiçekler
özenle korunarak dış şartlardan zarar görmesi önlenmelidir. Çiçek
açımından 10-15 gün sonra çiçekler dökülerek, tohum keselerinin
oluşmaya başladığı görülür. Tohum kesesinin içerisinde ortalama 4-6
adet arasında tohum oluşur. Olgun tohumlar koyu kahverengi, koyu gri
veya siyah renkli olabilmektedir. Yeşil renkli tohumlar tam
olgunlaşmamış olduğundan çimlenme oranı ya düşük olur ya da hiç
çimlenmez. Bitkiden tohumların toplanması oldukça zahmetlidir.
Çünkü, bitkinin tohumları çok küçük olduğundan, toplamanın dikkatli
bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tohumlar sağlıklı, döllenmiş ve
en önemlisi tam olgunlaşmış olmalıdır. Olgun hale gelen tohumların
çok geciktirilmeden toplanması gerekir. Kurumuş, olgunlaşmış
tohumları taşıyan ana gövde ve dallar, makasla kesilerek bir torba veya
geniş bir kap içerisinde toplanır. Daha sonra tohum taşıyan dallar,
harmanlama yerine getirilerek, yere serilmiş geniş bir bez veya naylon
örtü üzerine hafifçe çırpılır. Böylece tohumların örtü üzerine dökülmesi
sağlanır veya tarlada direk olgunlaşan tohumları taşıyan dallar elle
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sallanmak suretiyle derin bir kova içerisine toplanarak içerisindeki
tohumlar harman edilir. Satın alınan veya işletmede elde edilen şeker
otu tohumları çok iyi hazırlanmış tohum yatağına serpilerek üzerine çok
ince bir tabaka halinde kapak toprağı atılır. Tohum yatağında ve kapak
olarak tınlı toprak+ torf veya perlit+torf karışımları kullanılabilir.
Tohumların derine düşürülmesi çimlenme başarısını da olumsuz
etkilemektedir. Sera şartlarında ortalama 25 0C’lik sıcaklık ve yüksek
nemde tohumlar 8- 10 gün arasında çimlense de, tarlaya şaşırtılabilecek
8-10 cm boya ulaşması 60-90 gün alabilir (Şekil 2). Çimlenme için
uygun çevre şartları ancak seralarda veya kontrollü odalarda
sağlanabilir.

Bu

kontrollü

ortamlarda

yapılan

çimlendirme

çalışmalarında bile çimlenmede başarı oranı %30 civarındadır.
Çimlendirme odalarında yapılan çimlendirmelerde çıkışlardan sonra iyi
bir fide gelişimi için, fidelerin sera koşullarına alınması gerekmektedir.
Dikime hazır fidelerde ortalama bitki boyu 8-10 cm arasında olmalıdır.
Dikimlerde geç kalındığında sıcak ve nemin etkisiyle fideler hızlı
boylanmakta, zayıf fideler elde edilmektedir. Bu durum hem fide
kayıplarına neden olmakta hem de tarlaya dikilen fidelerin iyi bir
gelişim göstermemesine neden olabilmektedir. Tarlaya dikimde
gecikme olacaksa, bu fidelerin sera ortamından çıkartılması ve hızlı
büyümelerinin önüne geçilmesi gerekmektedir.
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Şekil 2. Şeker Otu Tohumu ve Dikime Hazır Fidesi (İnan, 2018; Kırpık, 2018)

4.2. Çelikle Çoğaltma
Şeker otu plantasyonlarından, tarlada anaç olarak ayrılan bitkilerden
çelik alma şeklinde de yeni fideler elde edilebilmektedir. Ana gövde ve
iyi gelişmiş dallar kesilerek uygun bir toprak karışımına dikilen çelikler
tekrar sürebilmektedir. Çeliklerin hızlı köklenmesi için köklenmeyi
teşvik eden IBA (indol bütrik asit) gibi bitkisel hormonların kullanımı
hızlı bir gelişme için yeterlidir. Tohumla fide elde etme zahmetli ve
teknik bir işlem olduğundan, çelikle çoğaltma işlemi birçok işletmede
kullanılan bir yoldur. Bu çoğaltma yöntemiyle elde edilen fideler,
tohumla çoğaltılanlara göre daha sağlam bir gövdeye ve köke sahiptir.
Aynı zamanda tohumla çoğaltmada açılma söz konusu olabilmekte ve
tarlada farklı tipteki bitkilere rastlanmaktadır. Oysa çelikle çoğaltmada
kullanılan anacın özelliklerine sahip bitkiler elde edilmektedir. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, çelikleme zamanının
ve anacın iyi belirlenmesidir. Olgunlaşmış ve iyi bir gelişme gösteren
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dallar, 12- 14 cm kesilir, hızlı ve garantili bir köklenme için hormona
batırılır ve torf+perlit, torf+tınlı toprak, iyi elenmiş, yanmış hayvan
gübresi+ kum+ toprak, gibi nemli ortamlardan birisi kullanılarak, yarısı
toprağın içine girecek şekilde dikilir (Şekil 3).

Şekil 3. Çelikle Çoğaltılmış Şeker Otu Fideleri (Kırpık, 2018)

Tohumla çoğaltmada olduğu gibi sıcaklık 25 0C ve çelikler sürmeye
başladığı döneme kadar yüksek nemde bekletilir. Daha sonra burada
oluşan köklü fideler tarlaya dikilir. Bir dekarlık alan için, bakım
koşulları, sulama imkanları, bölgenin durumu (kurak- nemli vb.), sıra
arası- üzeri mesafeler gibi faktörlere bağlı olarak, ortalama 4500- 5000
adet fide gerekmektedir.
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5. TOPRAK HAZIRLIĞI
Şeker otu bitkisi çok yıllık bitki olması nedeniyle, toprak ilk sürümde
derin işlenmelidir. Toprakta su göllenmesinden hoşlanmadığı için
özellikle ağır bünyeli topraklar dipkazan tipi aletlerle, yazın toprağın
kuru olduğu dönemde, baklava dilimi şeklinde sürülerek taban taşı
(pulluk tabanı) ortadan kaldırılmalıdır. Güneydoğu Anadolu gibi
bölgelerde ekim nöbeti uygulanmayan alanlarda bu derin sürümden
sonra, erken (şubat sonu- marta ayı ortaları) ilkbaharda hem yabancı
otları kontrol altına almak, hem de toprağı havalandırmak amacıyla
kültivatör gibi toprağı yüzlek işleyen aletlerle toprak yüzlek
işlenmelidir. Dikim zamanına kadar bu şekilde bekletilen tarla dikim
zamanına yakın tırmık benzeri aletlerle kesekleri ufalamak amacıyla
toprak tavda iken bir kez daha karıştırılır ve dikime hazır hale getirilir.
Fide dikimlerinde toprağı bastırmaya (tapan- merdane vb.) gerek
yoktur.
6. FİDE DİKİMLERİ
6.1. Dikim Zamanı
Şeker otu bitkisi yazlık bir bitkidir. İlkbahar ayları sıcak geçen
bölgelerde ne kadar erken ekilirse verim o kadar yüksek olmaktadır. Bu
özelliklere sahip bölgelerde (Akdeniz), normal şartlarda fideler mart
ayının ortalarından itibaren dikilmeye başlanabilir. Güneydoğu
Anadolu bölgesi gibi veya ilkbahar ayları soğuk geçen bölgelerde ise
dikimler nisan ayı ortalarından- mayıs ayı ortalarına, hatta mayıs ayı
serin geçen yıllarda, mayıs ayı sonuna kadar dikim işlemleri
yapılabilmektedir. Son don tarihi dikimi belirleyen en önemli
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kriterlerden biridir. Fideler dikildikten sonra fidelerin tutunması ve iyi
bir gelişme için gündüz hava sıcaklığının 15- 20 0C, gece ise 5-7 0C’nin
altına düşememesi gerekir. İyi bir bitki gelişimi ve yüksek yaprak
verimi için ise hava sıcaklığının 25- 30 0C düzeylerinde olması
yeterlidir.
6.2. Dikim Şekli
Dikime hazır hale gelen 8-10 cm boyundaki sağlam köklü fideler
bulundukları ortamdan dikim esnasında sökülmelidir. Tohumlardan ilk
çıkışların aksine, iyi yetiştirilmiş fideler oldukça güçlü ve olumsuz
koşullara oldukça dayanıklıdır. Dikimler, iyi bir bakım ve kolay bir
hasat için mutlaka sıraya yapılmalıdır. Dikim sıra aralıkları ve üzeri
mesafeler

tarlanın

durumuna,

bakım

koşullarına

ve

eldeki

(kullanılacak) fide sayısına göre değişkenlik gösterebilmektedir. En
ideal sıra aralıkları 60-70 cm ve sıra üzeri 30- 35 cm aralığında
olmalıdır (Şekil 4). Şeker otu fideleri dışarıdan alınacaksa, fiyatların
yüksek olmasından dolayı, uygulanacak sıra arlıklarında bu durum göz
önünde bulundurulmalıdır. Damlama sulama yöntemi ile sulanacaksa
dikimler daha kolay olmaktadır. Yine aynı sıra arası x üzeri mesafelere
uyularak, damlama deliklerinin hemen yanına fideler dikilmekte ve can
suyu anında kolay bir şekilde verilmektedir. Bu tip bir dikimde fide
kaybı en aza indirilmektedir.
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Şekil 4. Tarlaya Dikimleri Yapılmış Fideler (İnan, 2018)

7. SULAMA
Şeker otu su ve nemin olmadığı şartlarda gelişim gösterememektedir.
Bitki su stresine karşı oldukça hassas olduğundan ve sık sık sulamaya
ihtiyaç olduğundan, yağmurlama ile sulama en etkili sulama
yöntemidir. Özellikle yetiştirildiği bölgenin iklim şartlarına bağlı
olarak, yaz ayları kurak geçen bölgelerde, 5- 7 gün aralıklarla sulanması
yaprak verimini olumlu yönde etkilemektedir. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi gibi bölgelerde yağmurlama sulama havadaki nem düzeyini
arttırdığı için bitkinin daha rahat gelişeceği bir ortam hazırlamaktadır.
Bu gibi bölgelerde kuraklık, nem kaybı ve yüksek sıcaklığın etkisini
azaltmak için, bitki çevresine malç ilavesi su kaybını azaltmakta ve
bitkilerin gelişimine olumlu katkılar yapmaktadır. Yağmurlama
sulamadan sonra tercih edilecek bir diğer sulama yöntemi damlama
sulamadır (Şekil 5). Damlama sulama dikimle beraber kurulursa
dikimde kolaylık sağlamaktadır. Her ne kadar önerilmese de salma
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sulama mecburi durumlarda (karıkla sulama) yapılabilmektedir. Bu
sulama sistemi, taban suyu yüksekliğine bağlı olarak veya tarlada su
göllenmesi ile birlikte yabancı otların artması, bitkilerin ölmesi ve
hastalıkların artmasına neden olabilecektir.

Şekil 5. Şeker Otunda Yağmurlama ve Damlama Sulama (Büyük, 2019)

8. GÜBRELEME
Toprak bünyesinin ve topraktaki bitki besin maddelerinin belirlenmesi
amacıyla yapılacak toprak analiz sonucuna göre erken ilkbaharda
makro ve mikro besin elementleri ile gübreleme yapılmalıdır.
Gübreleme en son toprak hazırlığında dikimden önce veya dikimle
birlikte yapılmalıdır. Taban gübre olarak dekara saf etkili madde
üzerinden 6 kg fosfat, 6 kg potasyum12 kg azot gelecek şekilde, 30 kg
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20-20-20 ve %21 amonyum sülfat gübreleri kullanılmıştır. Azotlu
gübreler en az ikiye bölünerek verilmeli ve her biçimden sonra mutlaka
dekara 6 kg saf azot gelecek şekilde amonyum sülfat gübresi
kullanılarak, bitkinin azot ihtiyacı karşılanmalıdır. Dikkat edilecek
diğer bir konu; yılda 2-3 hasat veya daha fazla yapmanın mümkün
olduğu sezonlarda her hasattan sonra gübreleme ve sulama yapılması,
bitkinin gelişip yeniden dal ve yaprak oluşturmasını teşvik edeceği
unutulmamalıdır.
9. HASAT ve KURUTMA
Şeker otunda hasat steviol glikozid içeriğinin en yüksek olduğu
dönemlerde yapılmalıdır. Yapılan çalışmalarda yapraklardaki en
yüksek steviol glikozid içeriğinin çiçeklenmeden hemen önceki
dönemlerde olduğunu göstermektedir. Yapraklardaki tatlandırıcı içerik
olan steviosid, rebaudiosid-A ve steviol maddeleri en yüksek miktara
çiçeklenmeden hemen önceki dönemde ulaşmaktadır (Rayaguru ve
Khan, 2008) (Şekil 6). Bu dönem bitkilerin yetiştirildiği bölgeye, toprak
tipine, kullanılan çeşide, biçim sayısına ve yetiştirme koşullarına göre
değişiklik gösterebilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi şartlarında
yürüttüğümüz çalışmalarda bitkilerin tarlaya şaşırtılmasından 3 ay
sonra (temmuz sonu- ağustos ayı başı) bu döneme geçtikleri,
biçimlerden sonra ise, havaların ısınması ve günlerin kısalması ile
birlikte yaprak verimlerinin düştüğü, çiçeklenmenin daha kısa sürede
olduğu (eylül) ve bu sürenin 2 aya kadar indiği belirlenmiştir. İklim ve
bakım koşullarına bağlı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi
yazları sıcak ve kurak geçen bölgelerde 2 biçim yapılabilmektedir.
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Harran koşullarında yapılan bir çalışmada yılda iki kez yapılan
biçimlerde ikinci biçimlerde verimlerin azaldığı ifade edilmektedir
(Çıkman ve ark., 2019).

Şekil 6. Hasat Dönemine Gelmiş Şeker Otu Bitkileri (İnan, 2019)

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk tesis yılında ağustos ayı ortalarında
birinci biçimler, ekim ayı başlarında ikinci biçimler yapılabilmektedir.
İkinci yıl ise ilk biçimler temmuz sonu, ikinci biçimler eylül ayı
başlarında yapılmaktadır. Son biçimler toprağın 8- 10 cm yüzeyinden
yapılmalıdır (Şekil 7). Her biçimden sonra yabancı ot mücadelesi,
çapalama, gübreleme ve sulama işlemine devam edilmelidir.

Şekil 7. Şeker Otu Bitkilerinin El Makasıyla Biçilmesi (İnan, 2019)
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Kışı bu şekilde geçen bitkiler erken ilkbaharda havaların ısınması ile
birlikte çapa yapıldığında bitkiler hızlı bir gelişme göstermektedir
(Şekil 8). Toprak yüzeyinden el makaslarıyla veya tamburlu ot biçme
makinaları ile biçilen bitkiler gölgelik bir alanda sergilere koyularak
yaprak sap ayırma işlemi yapılır. Yapraklar henüz nem içerikleri
yüksek olduğundan kızışmayı önlemek için bir iki gün boyunca
karıştırılarak kurumaya alınır. Bitkiler hasat edildikten sonra önce
kurutma işlemi yapılıp, daha sonra sap- yaprak ayırma işlemi de
yapılabilmektedir (Şekil 9 ve Şekil 10). Ancak bu tip kurutmada yaprak
sap ayrımında yapraklar zarar görebilmektedir.

Şekil 8. Biçimlerden Sonra Gelişmeye Başlayan Bitkiler (Kırpık, 2019)

Kurutma işlemi güneş ışığı altında olabileceği gibi kaliteyi bozmamak
ve kızışmayı azaltmak amacıyla gölgelik alanda da yapılabilir. Güneş
altında yapılacak kurutma sürekli yaprakları karıştırmak suretiyle daha
kısa sürede (3- 5 gün) yapılabilmektedir. Ancak güneşte kurutma
ürünün kalitesini bozabilmektedir. Nitekim, yüksek sıcaklığın, ürünün
kalitesini olumsuz etkilediği, tıbbi özelliklerini ve ticari değerini
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azalttığı ile ilgili çalışmalar mevcuttur (Cuervo ve ark., 2012).
Kurutmada temel amaç yaprak formunu kaybetmeden kurutmayı
yapmaktır. Gölgede kurutma iklim koşullarına ve bölgeye bağlı olarak
5- 6 gün arasında olabilmektedir. Gölgeli depolarda kurutma rafları
kullanılarak, hava akımının iyi ve kuru olması şartıyla bu süre daha da
kısalabilmektedir. Güneydoğu Anadolu şartlarında yetiştiriciliğinin
yapıldığı ilk yılda 1. biçimlerden ortalama 136 kg/da, ikinci biçimlerden
ise ortalama 100 kg/da civarında kuru yaprak verimi alınabilmektedir.

Şekil 9. Gölgede Kurumaya Alınan Bitkiler (İnan, 2019)

Şekil 10. Kurutulan Bitkilerde Yaprak-Sap Ayırma İşlemi (İnan, 2019)

256 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ
10. SONUÇ
Şeker otu (Stevia rebaudiana Bertoni) tatlandırıcılık özelliği yüksek
olan bir bitkidir. Dünyada gıda ve ilaç sanayinde kullanılmasına karşın,
ülkemizde işleme sanayisi henüz gelişmemiştir. Bununla birlikte
ülkemizde farklı bölgelerde ve iklim koşullarında yapılan çalışmalarda,
bitki tarımının başarılı bir şekilde yapılabileceği tespit edilmiştir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında yürüttüğümüz çalışmalarda
bitkinin farklı yapıdaki topraklarda iyi bir gelişme gösterdiği, tarımı
açısından iklimsel olarak herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmediği,
hasat dönemlerinde havadaki nemin düşük olmasından dolayı gölgede
bile kısa sürede kurutulabildiği, buna karşın, iyi bir gelişme için yüksek
oranda su tükettiği saptanmıştır. Yürüttüğümüz ve ülkemizde yapılan
çalışmalar incelendiğinde şeker otu tarımıyla ilgili olumsuzluklar
olmamasına karşın, kuru yaprağın pazarlanmasında sıkıntıların olduğu,
buna karşın üretimde harcanan emeğe karşılık, ürünün değerinde alıcı
bulamadığına

ilişkin

problemlerin

olduğu,

bu

nedenlerle

üreticilerimizin tarımını yapmak istemediği sonucuna varılmıştır. Şeker
otuna yönelik sanayinin gelişmesi veya ihracat pazarının geliştirilmesi
ile ülkemiz üretim desenine yeni bir sanayi bitkisi kazandırılmış
olacaktır.
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GİRİŞ
Tarım; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve
verimlerinin arttırılması, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası,
işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması olarak tanımlanabilir
(Anonim, 2021). Tarımın önemi Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli
ziraattir. Kılıç ve saban, bu iki fatihten birincisi ikincisine mağlup oldu.
Çiftçi ve çoban bu millet için temel unsurdur. Türkiye’nin asıl sahibi ve
efendisi, gerçek üretici olan çiftçidir. Eğer milletimizin ekseriyeti
azamisi çiftçi olmasaydı bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık’
sözleri ile açıklanabilir. Tarım, ekonominin yanı sıra gıda ihtiyacının
karşılanması açısından da oldukça önemlidir. Türkiye’de son on yıllık
tarım alanları incelendiğinde tarım alanlarında %3.31’lik azalma
olmuştur (Tablo 1). 2010-2020 Bitkisel üretim verilerine göre meyve
üretimi 16.6 milyon tondan 23.6 milyon tona, sebze üretimi ise 26.0
milyon tondan 31.2 milyon tona yükselmiştir (TÜİK, 2021). Alınan
verilere göre üretimdeki artışın sürdürülebilirliğini sağlamak oldukça
önemli bir konu olup bu amaca yönelik stratejilerin geliştirilmesi
gerekmektedir.
Tablo 1. Türkiye 2010-2019 yılları arasında toplam tarım alanları (Bin ha)
Yıl
∑Alanı

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

39.01

38.23

38.39

38.42

38.55

38.55

38.32

37.96

37.79

37.71

Artan nüfusa karşın tarım alanlarının azalması durumunda birim
alandan daha yüksek verim alınması ve kalitenin gerekliliği ayrıca
çevreye yararlı üretim modellerinin benimsenmesi ön görülmektedir.
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Bu kapsamda bitkisel üretimi arttırmaya yönelik uygulanacak stratejiler
arasında, sertifikalı üretim modellerinin (iyi tarım uygulamaları (İTU),
Global GAP, organik (ekolojik, biyolojik) tarım) yaygınlaştırılması,
AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi, sektörler arası iş birliğinin
artması ve sürdürülebilir tarım politikalarının uygulanması yer
almaktadır (Dumanoğlu ve ark., 2015; Tuğay, 2012).
Sonuç olarak, sürdürülebilir tarım uygulamaları çerçevesinde, çiftlik
gübreleri, yarasa gübresi, bitki aktivatörleri, kompost teknolojisi,
vermikompost (solucan gübresi) teknolojisi gibi alternatif uygulamalar
kullanılmaktadır.

Bu

bölümde

vermikompostun

tarımda

kullanılmasının etkileri ile ilgili değerlendirilecek konu başlıkları;
i) Vermikompostun Tanımı
ii) Vermikompostun Üretim Süreci
iii)Vermikompostun Sağladığı Yararlar
iv) Vermikompostun Dezavantajları
v) Tarımsal Üretimde Vermikompost Kullanımı İle İlgili Yapılmış
Bilimsel Çalışmalar
vi) Vermikompostun Ekonomik Analizi’dir.
1) VERMİKOMPOSTUN TANIMI
Son yıllarda bilim insanları, bazı atıklardan organik kompost üretimi
amacıyla solucanların kullanımına dikkat çekmektedir. Atıklardan
solucanlar yardımıyla üretilen kompost “vermikompost” olarak
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isimlendirilmektedir (Tejada ve ark., 2010). Başka bir deyişle
vermikompost, solucanların kullanıldığı organik artık ve/veya atıkları
kompostlaştırma

işlemi

sonucunda elde

edilen ürün (humus

görünümünde olan toprağımsı yapı) şeklinde de tanımlanmaktadır.
Sürdürülebilir tarım kapsamında kullanılan alternatif ve en yüksek
yarar sağlayan yöntemlerden biri olduğu da bildirilmektedir (Şimşek,
2007).
2. VERMİKOMPOSTUN ÜRETİM SÜRECİ
Tarımda solucan gübresi, katı ve sıvı solucan gübresi olmak üzere iki
farklı şekilde üretilmekte ve kullanılmaktadır. Bu başlık altında katı
solucan gübresinin üretim yönetimine, ayrıca sıvı solucan gübresinin
tanımına da kısaca değinilecektir.
2.1. Vermikompost Üretiminde Kullanılan Materyaller
Vermikompost üretiminde, solucanların beslenmesinde büyükbaş,
küçükbaş hayvan atıkları, bitkisel atıklar, sanayi atıkları, kanalizasyon
içeriği, biyolojik ve kimyasal atık çamurları, restoran ve bahçe atıkları
kullanılabilmektedir (Edwards, 1995). Ayrıca ön kompostlanmış
yiyecek atıkları, deniz yosunu, tahıllar, baklagil samanları, kan atıkları
ve oluklu mukavva, solucanların vermikompost üretiminde kullanılan
materyaller arasında yer almaktadır (Namlı ve Akça, 2016).
Vermikompost üretiminde kanatlı hayvanların gübreleri elverişli
olmadığından tercih edilmemektedir. Bunun en önemli nedeni, kanatlı
hayvan gübrelerinde (tavuk, güvercin, ördek gibi) fazla miktarda
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amonyak

bulunması,

solucanlarda

toksik

etkisi

yapması

ile

açıklanmaktadır (Tchobanoglous ve ark., 1993).
2.2. Vermikompost Üretiminde Kullanılan Solucanlar
Toprak solucanları, tipik olarak ekosistemin mühendisleri olup toprak
yapısının üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu solucanlar; “epigeic
(epijeik)”, “anecic (anesik)” ve “endogeic (endojeik)” olmak üzere üç
ana ekolojik kategoriye ayrılmış olup ekosisteme farklı şekillerde
katkıları olabilmektedir. “Anecic” türler, dikey olarak kazdıkları
çukurlarda yaşarlar ve toprak yüzeyi ile bağlantılıdırlar. “Endogeic”
türler, mineral topraklarda yatay veya rastgele yönlendirilmiş yuvalar
yaparlar. “Epigeic” türler çöplerde yaşarlar ve toprak yüzeyinde atıklar
üreterek toprağın büyük gözeneklerine (macropores) dağılımına ve
pürüzlülüğüne etki ederler (Tecimen, 2013; Blouin ve ark., 2013).
Ayrıca

epigeic

solucan

türleri

vermikompost

üretiminde

kullanılmaktadır. Epigeic solucan türleri içerisinde Eisenia andrei,
Eisenia fetida, Perionyx excavatus, Dendrobaena veneta, Lumbricus
rubellus ve Eudrilus eugeniae yer almaktadır. Vermikompost üretim
tesislerinde Eisenia andrei ve Eisenia fetida solucan türleri daha çok
tercih edilmektedir (Namlı ve Kızılkaya, 2016).
Eisenia andrei: Vermikompostta tercih edilme nedenleri arasında hızlı
gelişmesi ve yüksek üreme oranının olması yer almaktadır. Kırmızı
renklidir, yaşamı için ihtiyaç duyduğu optimum sıcaklık; 25 0C,
optimum nem; %70-90 olup yaşam süresi 45-51 gündür. Yetişkinlerin
büyüklükleri 4-8mm x 50-100mm’dir. Ergen evresine kadar geçen süre
21-28 gündür. Bir günde kokon (Koza benzeri yapı olup içinde
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döllenmiş yumurtalar bulunur, Edwards ve Bohlen, 1996) üretme sayısı
0.35-0.50’dir. Kokonlardan çıkan yavruların yaşama oranı %72’dir
(Namlı ve Kızılkaya, 2016).
Eisenia fetida: Vermikompost üretiminde en yaygın kullanılan
solucandır. En önemli özelliği, üreme hızıdır. Bir ay içinde yetişkin bir
solucan 4-5 kokon üretebilir. Asidik ortama dayanıklı olup ortalama
ağırlığı 1 gr, ortalama boyu 7 cm ve kalınlığı ortalama 4 mm’dir.
(Yılmaz ve ark., 2017). Rengi kahverengidir. Yaşam süresi 45-51
gündür. İhtiyaç duyduğu optimum sıcaklık isteği 25 0C, optimum nem;
%80-85’tir. Kokonlardan çıkan yavruların yaşama oranı %73-80’dir
(Namlı ve Kızılkaya, 2016).
Solucan seçiminde, vermikompost üretimi yapılacak olan bölgenin
iklimi ve hava koşulları, önemli bir faktördür (Erşahin, 2007). Eisenia
fetida ve Eisenia andrei solucanlar ile vermikompost elde edilmesi için
ortamda yüksek amonyum ve inorganik tuzların olmamasına dikkat
edilmelidir. Çünkü solucanlar söz konusu faktörlere karşı hassastır.
Bundan dolayı ortamın amonyum miktarı 1 mgg -1’den ve toplam tuz
içeriği ise de %0.5’ten daha az olması gerekir.
2.3. Vermikompost Üretim Yöntemleri
İlk

olarak

amaca

yönelik

üretim

yönteminin

belirlenmesi

gerekmektedir. Daha sonra uygun yatakların hazırlanması, solucanların
beslenmesi ve son olarak da solucan gübre hasadı gelmektedir.
Vermikompost üretiminde yığın sistemi ve sürekli akış sistemi olmak
üzere iki farklı sistem yer almaktadır. Her iki sistemde en çok kullanılan
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yöntemler; küçük yataklarda üstten besleme ile vermikompost üretimi,
zemin yataklı ve sıralı yığınlar ile vermikompost üretimi, beton veya
plastik yataklı havuzlarda vermikompost üretimi ve sürekli akış
reaktörleri ile yerden yüksek yataklarda vermikompost üretim metotları
kullanılmaktadır.
2.4. Üretim Yataklarının Hazırlanması
Solucanların, üretim havuzlarına alınmadan önce, yaşamlarını devam
ettirebilmeleri için gerekli koşulların hazırlanması gerekir. Yatak
malzemesi için önceden fermente edilmiş ahır gübreleri, renksiz gazete
kâğıdı parçaları, saman, kuru bitkiler, yapraklar, küçük parçalara
bölünmüş kartonlar kullanılabilir.
2.5. Solucanların Beslenmesi
Solucanlara bir defada fazla miktarda solucan maması verilmemelidir.
Mama, yatağın tamamına eşit miktarlarda dağıtılmalı ve yatakların
yapısını bozmayacak şekilde dikkatlice verilmelidir. Bitki besin içeriği
yüksek mama kullanımı önerilmektedir.
2.6. Solucan Gübresinin Hasadı
Solucanların vermikomposttan ayrıldığı aşamayı içerir. Yataklama
malzemesinin tamamı bitip geriye solucan dışkısının kalması hasat
kriteri olarak değerlendirilmektedir. Solucan gübresinin hasadı için
farklı metotlar bulunmaktadır (Türkmen, 2016). Bunların arasında elle
hasat, elektro kültür, sürekli akış sistemlerinde yükseltilmiş yatak
sistemleri, pasif göç ve mekanik yöntemler yer alır.
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2.7. Vermikompost Üretimine Etki Eden Faktörler
Üretimin başarısını etkileyen faktörler; yatak sistemi, solucan yemi,
ortamın nemi, havalandırma, sıcaklık, pH, tuz içeriği, üre içeriği, zararlı
böcek ve hastalıklardır.
2.7.1. Yatak: Solucanların devamlı olarak yaşayabilecekleri ortamı
sağlayan herhangi bir malzemedir. Yataklarda yüksek oranda emicilik,
yüksek hacim kazanma potansiyeli, protein ve/veya azot içeriği,
kullanılan malzemeler gibi kriterlere dikkat edilmesi gerekir.
2.7.2. Solucan yemi: Uygun organik maddeler ile hazırlanan solucan
maması 7,0 - 7,5 ph aralığındadır. Önceden fermente edilmiş olması ve
yataklara aktarılmadan önce yeterli oranda nem içermesi gerekir.
Kaliteli solucan maması, kaliteli solucan gübresi üretiminde en önemli
adımdır (Türkmen, 2016).
2.7.3. Nem: Solucanların biyolojik yapıları itibari ile deri solunumu
yaptıklarından dolayı ortamdaki nemin %50’den az olması solucanlar
için tehlikelidir. Vermikompost üretiminde optimum nemin %70-90
arasında olması gerekir.
2.7.4.

Havalandırma:

Solucanlar

oksijenli

ortamda

biyolojik

faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yüksek yağ oranı, aşırı nem ve kötü
havalandırma ortamdaki oksijenin azalmasına neden olabilir. Ayrıca
mikroorganizmalar tarafından üretilen amonyak gibi zehirli gazlar
solucanların ölümüne neden olmaktadır. Neticede vermikompost
üretiminde iyi bir havalandırma yapılması oldukça önemlidir.
2.7.5. Sıcaklık: Ortam sıcaklığı, kullanılacak solucan türlerine göre
ayarlanmalıdır. Düşük teknolojili sistemlerde ılıman bölgelerdeki açık
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alanlarda tüm yıl boyunca solucan yetiştirmenin yanı sıra materyaller
kompostanabilmektedir.
2.7.6. pH: Solucanların yaşam döngülerini sürdürebilmeleri için pH
seviyesi 5 ila 9 arasında olmalıdır.
2.7.7. Tuz içeriği: Solucanlar tuza karşı da çok hassastırlar. Ortamdaki
tuz oranının %0.5’ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.
2.7.8. Üre içeriği: Kullanılan gübreler, beton üzerinde yapılmış veya
orada beslenmiş hayvanlardan alınmışsa gübre içerisindeki üre, toprağa
drene olamayacağından dolayı ortamın üre miktarı artar. Sonuç olarak
ortamda fazla ürenin bulunması yatakta zararlı gazların birikmesine
neden olacaktır.
2.7.9. Zararlı böcekler ve hastalıklar: Solucanların kompostlama
işlemleri sırasında mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklardan
etkilenmezler fakat birtakım böceklerin (kırmızı kurt gibi), hayvanların
(kuş, köstebek gibi) ve çevresel faktörlerin neden olduğu “ekşi mahsül”
olarak bilinen hastalık nedeniyle yenmeye maruz kalabilirler (Namlı ve
Akça, 2016).
Sıvı solucan gübresi: Katı solucan gübresinin fiziksel ve/veya kimyasal
ve/veya biyolojik işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti veya
süspansiyon haldeki ürün olarak tanımlanmaktadır (Tarım ve Orman
Bakanlığı, 2018).
3. VERMİKOMPOSTUN SAĞLADIĞI YARARLAR
✓ Toprağın havalanmasını sağlar.
✓ Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
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✓ Rhizobium ve Azotobakter ve mikoriza mantarlarını içermesi
nedeniyle toprağın canlı bünyesine hareketlilik kazandırır.
✓ Toprak nemi ve toprak sıcaklığı gibi çevresel parametreler için de
olumlu katkılar sağlar (Kılbacak ve ark., 2021).
✓ Yapısında yer alan bakteriler, topraktaki zararlı bakteriler ile
rekabet ederek bitkinin dayanma gücünü arttırır (Demir, 2010).
✓ Büyüme düzenleyicilerini ve mikrobiyal aktiviteyi hızlandırır
(Tomati ve ark., 1987).
✓ Topraktaki ağır metalin olumsuz etkisini ortadan kaldırır (Kara
ve ark., 2016).
✓ Vermikompost aracılığıyla kimyasal gübre ve ilaç kullanımına
duyulan gereksinimin azalması, üretim girdilerini önemli
miktarda düşürebilir (Yılmaz ve ark., 2017).
✓ Çevre kirliliğine neden olabilecek atıkların, toprak ve bitki sağlığı
açısından yararlı bir materyale yani gübreye dönüştürülmesi.
✓ Uzun vadede kârlı bir yatırım vaat etmektedir (Dayar, 2019).
4. VERMİKOMPOSTUN DEZAVANTAJLARI
Solucan gübre üretiminde başarıyı etkileyen birçok faktör olduğundan,
üretimi etkileyen her bir parametrenin kontrolünün sağlanması oldukça
önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalara göre solucan gübresi ile
karşılaşılan

olumsuz

durumlar

şu

şekilde

özetlenebilir:

i)

Vermikompost üretimi ile ilgili bilgi eksikliğinin olması, ii)
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Vermikompostun sanal yolla belgesiz satışlarının olması, iii)
Üreticilere solucan gübresinin doğru bir şekilde kullanımının yeteri
kadar aktarılmaması, iv) Üreticilerin vermikompost kullanımına dair
“güvenlerinin” tam anlamıyla oluşamaması, v) Üretimde, kalitede ve
fiyatlarda belli standartların olmaması, vi) Standart bir üretim
modelinin olmayışı (Yılmaz ve ark., 2017; Dayar, 2019).
5. TARIMSAL ÜRETİMDE VERMİKOMPOST İLE İLGİLİ
YAPILMIŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Vermikompost kullanımı ile ilgili bilimsel çalışmalar araştırıldığında,
çok sayıda çalışma bulunmuş olup bunlar;
a) Vermikompostun bitkilerde verim, bitki gelişimi, besin alımı ve
kalitesi üzerine etkileri
b) Vermikompostun toprak üzerine etkileri
c) Vermikompostun hastalık ve zararlılar üzerine etkileri olmak
üzere üç kategoriye ayrılmıştır.
Vermikompostun, Bitkilerde Verim, Bitki Gelişimi, Besin Alımı ve
Kalitesi Üzerine Etkileri ile İlgili Yapılmış Çalışmalar
Vermikomspot ilave edildiğinde yaprak sayısında, bitki ağırlığında,
sürgün/kök oranında bitkiye düşen çiçek sayısında artış olduğu
açıklanmıştır (Gajalakshmi ve Abbasi, 2002). Çin lahanasında
(Brassica rapa cv. Bonsai, Chinensis group) vermikompostun farklı
uygulamalarının

büyüme,

mineral

alımı,

fito-besleyicilik

(phytonutrients) antioksidant içeriği üzerine etkilerini Pant ve ark.
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(2009) araştırmışlardır. Çalışmada farklı vermikompost ekstraksiyon
yöntemleri

kullanılarak

havalandırılmayan

vermikompost

çayı,

havalandırılmış vermikompost çayı ve mikrobiyal arttırıcı ile
vermikompost çayı olmak üzere üç vermikompost çözeltisi elde
etmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre; mineral element içeriği
açısından, mikrobiyal arttırıcı ile vermikompost çayı uygulaması diğer
uygulamalara göre daha iyi olmuştur. Kullanılan tüm vermikompost
çaylarının bitki üretimini ve toplam karatoneid miktarını artırdığı ayrıca
antioksidant ve toplam fenolik içeriğinin, kimyasal gübreye oranla daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Taleshi ve ark. (2011) farklı dozlarda
vermikompost, azot ve farklı sulama seviyeleri uygulamalarının tohum
verimi ve verim bileşenleri üzerinde önemli bir etki oluşturduğunu
saptamışlardır. Krizantem (Chrysanthemum morifolium Ramat.)’e
vermikompost, Azospirillum, %50 NPK ve fosfat çözen bakteri
uygulamaları sonucunda, çiçek veriminde, bitki başına düşen çiçek
sayısında ve kuru madde miktarında artış olduğu Verma ve ark. (2011)
tarafından

gözlenmiştir.

Beyaz

baş

lahanada

artan

dozlarda

vermikompost ile birlikte kimyasal gübrenin verim, kalite ve mineral
element alımı üzerine etkileri incelenmiştir. Alınan sonuçlara göre,
artan dozlarda vermikompost uygulamalarının beyaz baş lahanada;
kalite özellikleri, mineral beslenme durumu ve dekara verim değerlerini
kontrole göre istatistiksel açıdan olumlu etkilediği belirtilmiştir.
Verimin kontrole göre %43.75 arttığı, kimyasal gübrelemeye ek olarak
vermikompostun 400 kgda-1 dozunun beyaz baş lahana yetiştiriciliği
için uygun olduğu saptanmıştır (Tavalı ve ark., 2014). Asma
fidanlarında vermikompost uygulaması ile fidanların vejetatif gelişmesi
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ve içeriğindeki besin elementleri durumu araştırılmıştır. Çalışmanın
sonucunda vermikompost uygulaması ile daha güçlü fidanların elde
edildiği ve meydana gelen vejetatif artışlara bağlı olarak, daha çok
mineral maddenin oluşabileceği belirtilmiştir (Açıkbaş, 2016).
Büyükfiliz

(2016)

ayçiçeğinde

yapmış

olduğu

vermikompost

gübrelemesinin sonucunda verimde, yağ oranında, tabla çapında ve
bitki boyunda önemli artışlar olduğunu ileri sürmüştür. N, P, K, Mg,
Ca, Cu ve Mn elementlerinde de artış görülürken; Fe, Zn ve B
elementlerinde ise bir azalma olduğunu belirlemiştir. Soğan, sarımsak,
maydanoz ve semizotu sebzelerinde farklı oranlarda (%0, %5, %25,
%50, %75 ve %100) vermikompost uygulanmış ve bu uygulamalar
sonucunda söz konusu sebzelerde besin alımı üzerine etkileri
belirlenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, Mn, Zn, Ca ve Mg içerikleri
vermikompostun dozlarına göre değiştiği; diğer elementlerde ise
önemli kabul edilecek değişimlerin olmadığı vurgulanmıştır (Eryüksel,
2016).
Aksu ve ark. (2017) pazıda farklı dozlarda (0, 250, 500, 750, 1000
kg/da) vermikompost uygulamaları yapmışlardır. Bunun sonucunda,
bitki yaş ve kuru ağırlığı ile yaprak eni açısından istatistiksel anlamda
önemli (p˂0,05) olduğunu tespit emişlerdir. Sera koşullarında, biberde
farklı oranlarda sulama ve vermikompost (%0, %0.75, %1.5, %2.25)
uygulamaları sonucunda, biber bitki boyu, toprak üstü yaş ağırlığı, kök
yaş ağırlığı ve verim ile yaprak klorofil içeriğinde sulama düzeylerine
bağlı olarak oluşan farklılıkların istatistiksel anlamda önemli olduğu
saptanmıştır (Alaboz ve ark., 2017). İki farklı vermikompost dozlarının
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(300 kg/da ve 600 kg/da) karpuzda bazı verim ve kalite özelliklerinde
artış olduğu tespit edilmiştir (Göksu ve Kuzucu, 2017). Çimlenme
problemi olan bazı orman ağacı ve çalı türlerinin tohumları söz konusu
problemi gidermek amacıyla, 1:5 oranında vermikompost çeşme suyu
ile sulandırılıp, oda sıcaklığında bir hafta süre ile bekletilmiştir.
Bekleme süresince yapılan gözlemler sonucunda vermikompost
sıvısının çimlenme üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (Sezgin ve
Şimşek, 2017). Vermikompost, torf ve zeolit kombinasyonlarından
oluşan uygulamaların domates fidesinin, verim kalitesi üzerine
etkilerini belirlemek amacıyla Yılmaz ve ark. (2017) bir çalışma
yapmışlardır. 45. günün sonunda yapılan incelemelere göre, çimlenme
yüzdesi, fide boyu, kök boyu, fide yaş ağırlığı, kök ağırlığında, M5
(Torf %65 + Zeolit %15 + Vermikompost %20) ortamından en iyi
sonucun alındığını ileri sürmüşlerdir. Sera koşullarında, vermikompost
ve amonyum nitrat uygulamalarının yaprak ve toprak analizleri
vasıtasıyla brokoli üzerine etkilerini belirlemek amacıyla katı ve sıvı
vermikompost kullanılmıştır. Alınan sonuçlara göre, farklı sulama ve
gübre uygulamaları sonucunda verim, makro ve mikro besin elementi
içerikleri istatistiksel açıdan önemli olmuştur (Zahmacıoğlu, 2017).
Barlas ve ark. (2018)’nın artan dozlarda buğdayda vermikompost
uygulamaları sonucunda, bitkilerin kök üstü organlarının beslenme
durumuna

istatistiksel

olarak

önemli

düzeyde

etki

ettiğini

belirtmişlerdir. Marulda farklı sulama seviyeleri ve farklı doz
vermikompost uygulamaları sonucunda; 25g vermikompost dozunun,
besin alımını artırdığı, 50g vermikompost dozunun ise bitkilerde besin
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elementi oranını azalttığı belirlenmiştir (Coşkan ve Senyigit, 2018).
Gholami ve ark (2018) tarafından şikori bitkisine vermikompost ve
humik asit uygulamaları sonucunda, verim; antioksidant aktivitesi ve
biyoaktif bileşenlerde bir artış olduğu belirlenmiştir. Taşçı (2018),
vermikompost ve yeşil gübrenin brokolide verim ve bazı kalite kriterleri
üzerine etkilerini belirlemek amacıyla, yeşil gübre ön bitki şeklinde
yetiştirmiştir. Alınan verilere göre; ana taç ağırlığı ortalaması en yüksek
fiğ+vermikompost uygulamasından (1525.93g), en düşük ortalama
(800.47g) ise yalnızca fiğ yetiştirilmiş alandaki brokolilerden elde
edilmiştir. Vermikompost ve deniz yosununun biberde bazı verim ve
kalite özellikleri üzerinde olumlu yönde etki ettiği ileri sürülmüştür.
Ayrıca sürdürülebir tarım kapsamında bu iki gübrenin mineral gübreye
alternatif olarak kullanılabileceği de vurgulanmıştır (Sarı, 2018). Serac
F1 karnabahar çeşidinde; tarla ve sera koşullarında sıvı solucan gübresi,
sıvı yarasa gübresi, kimyasal gübreler uygulanmıştır. Bunun
sonucunda, tarla koşullarında sera koşullarına göre daha iyi sonuç
alınmıştır. Ayrıca besin elementi içeriği açısından hem solucan hem de
yarasa gübrelerinin kimyasal gürelerle rekabet edebileceği sonucuna
varılmıştır (Şener ve Ulukapı, 2018).
Tuzlu su koşullarında vermikompost, glisin betain, prolin uygulamaları
sonucunda patates üzerinde pozitif bir etki oluştuğu Ezzat ve ark.
(2019) tarafından saptanmıştır. Biber tohumları, %2.5, %5 ve %10
oranlarında hazırlanan vermikompost çözeltisi içerisinde bekletilmiş ve
ardından

çimlendirme

testlerine

tabi

tutulmuştur.

Çalışmanın

sonucunda, vermikompost çözeltisinin tohum çimlenme oranı, ortalama
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çimlenme süresi, çimlenme vigor indeksi, fide boyu ve kök kuru ağırlığı
üzerine etkileri istatistiksel anlamda önemli bulunurken, fidelerin
gövde yaş ve kuru ağırlığının ise önemsiz olduğu Başay ve Alpsoy
(2019) tarafından belirlenmiştir. Vermikompost uygulamasında N
içeriğinin çiftlik gübre uygulamasına göre daha yüksek olmasının,
vermikompostun bünyesinde yer alan enzimlerin, çiftlik gübresine göre
daha fazla ve daha aktif olmasından kaynaklandığını Bayram ve ark.
(2019) vurgulamışlardır. Domateste farklı dozlarda (%0, %10, %20,
%30 ve %40) katı ve sıvı solucan gübrelerinin, verim ve besin
elementlerinin alımı üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada kontrol
olarak kimyasal gübre uygulaması belirlenmiş olup domates çeşidi
olarak H2274 kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre katı ve sıvı
vermikompost uygulamaları karşılaştırıldığında, katı vermikompost
uygulamasının domateste, verimi ve besin elementleri alımını daha
fazla etkilediği bulunmuştur (Durukan ve ark, 2019). Faklı doz
vermikompost (0, %2.5 ve %5) ve kuraklık derecelerinin kıvırcık
salatada (Lactuca sativa var. crispa) mineral madde alımı üzerine
etkileri incelenmiştir. Kuraklık derecelerine bağlı olarak bazı
elementlerin alımında artış görülürken bazılarının alımında ise azalma
olduğu belirlenmiştir (Kıran, 2019). Özel (2019), farklı dozlarda
vermikompostun at dişi mısırında, verim ve verim unsurları üzerine
etkilerini incelemiştir. Çalışmanın bulgularına göre en iyi sonucun 750
kg/da doz vermikompost uygulamasından elde edildiği belirtilmiştir.
Kalkerli toprak koşullarında fosfat çözücü bakterilerle zenginleştirilmiş
vermikompost kombinasyonu kullanılmıştır. Sebze ve tahıl üretimi
açısından olumlu yönde bir etki olduğu, kalkerli toprak koşullarında söz
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konusu kombinasyonun kullanılması ile sürdürülebilir üretimde ayrıca
bir fosfat ilavesine gerek kalmayabileceği Parastesh ve ark. (2019)
tarafından belirtilmiştir. Moster F1 biber çeşidine vermikompostla
birlikte Agaricus bisporus ve Pleurotus ostreatus mantar kompostu
uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre en yüksek verim
değeri, bitki boyu, gövde çapı, yaprak sayısı, yaprak klorofil içeriği,
meyve çapı, meyve sayısı, toplam meyve ağırlığı ile meyve sertliği
Agaricus-AMS ortamından elde edildiği ve bunu vermikompost
uygulamasının izlediği belirtilmiştir (Peker, 2019). Buğdayda artan
dozlarda biyokömür ve solucan gübresinin (%0, %5, %10 ve %20)
uygulandığı bitkilerde, toprak üstü ve köklerinde gözlemler yapılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre en çok göze çarpan değişimler daha çok
solucan gübresinin %5 ve %20 uygulama dozlarında belirlenmiştir.
Ayrıca biyokömürün %20 uygulama dozunda, solucan gübresi kadar
artış sağladığı belirlenmiştir (Sönmez ve Çığ, 2019). Solucan gübresi
ile birlikte bitki büyümesini teşvik edici rizobakteri (PGPR)
uygulamaları ‘Tokat-1’ mürver (Sambucus nigra L.) bitkisine
uygulanmış ve uygulama sonucunda bitkisel özelliklerdeki değişimler
incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, solucan gübresi ve
PGPR’nin kalite parametreleri üzerinde farklı etkileri olmuştur (Şakar,
2019). Vermikompostun bitkiler açısından önemli olan potasyum ve
fosfor elementlerinin emiliminde etkili olduğu vurgulanmıştır
(Aslantekin ve Müftüoğlu, 2020). Bellitürk ve ark. (2020) tarafından
artan dozlarda vermikompost (%0, 5, 10, 20, 40) ile kimyasal gübreler
kullanılarak zeytin fidanlarının üretim materyalindeki besin içeriği
üzerine bir inceleme yapmışlardır. İncelemeler sonucunda %40 VK
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(vermikompost) + %60 ÜM (üretim materyali) uygulamasının zeytin
fidanlarının üretim materyalindeki mikro besin elementlerinin oranında
bir artış olduğunu tespit etmişlerdir. Farklı seviyelerde tuz stresine
maruz bırakılmış kıvırcık salatada (Lactuca sativa var. Crispa) farklı
dozlarda vermikompost kullanımının besin alımı üzerine etkileri Demir
ve Kıran (2020) tarafından araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre,
tuz stresinin seviyelerine bağlı olarak, makro ve mikro besin
elementlerinin alımında artış ve azalışlar görülmüştür. Neticede
kıvırcık

salata

yetiştiriciliğinde

tuz

stresi

koşullarında

vermikompostun, tuzluluğun bitki üzerindeki olumsuz etkisini azalttığı
ileri sürülmüştür.
Pehlivan buğday çeşidinde farklı dozlarda solucan gübresi ve azot
uygulamaları

sonucunda

dekara

verim

bakımından %100 N

uygulamasının diğer uygulamalara göre daha iyi sonuç verdiği
görülmüştür. Ayrıca solucan gübresinin dekara verim üzerinde etkili
olmadığı sonucuna varılmıştır (Günhan, 2020). Farlı dozlarda
vermikompost (0, 8.000, 16.000 ve 24.000 kg ha-1)ve mikoriza (her
dikim alanına 0, 7.5, 10 ve 15 g) uygulamalarının safran (Crocus sativus
L.)’da kantitatif ve kalitatif verim üzerine etkileri Jami ve ark. (2020)
tarafından araştırılmıştır. Safranda, her iki yılda elde edilen sonuçlarda
pikroksin, krosin, kuru ağırlık ve yaprak alanında vermikompostun
etkili olduğu bulunmuştur. Patates üretiminde mineral gübre
kullanımının azaltılması amacıyla mineral gübrelerle birlikte solucan
ve çiftlik gübrelerin kullanılabileceği tespit edilmiştir (Bahadırlı ve
Doğan, 2021). Bayram ve ark. (2021) vermikompostla birlikte çiftlik
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gübresi ve farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin karpuzda, meyve
verimi ve kalitesi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Yapılan
incelemeler sonucunda, en yüksek meyve veriminin Endoroots
uygulamasından, en yüksek fenolik içeriği, meyve ağırlığı, meyve
genişliği ve meyve yüksekliği ise vermikompost uygulamasından
alındığı saptanmıştır.
b) Vermikompostun Toprak Üzerine Etkileri İle İlgili Çalışmalar
Vermikompost bünyesindeki organik madde sayesinde toprak yapısını
iyileştirici özelliğe sahiptir (Ferreras ve ark., 2006). Domates
yetiştiriciliği sırasında, toprağın 15 cm derinliğine farklı miktarlarda
vermikompost (0, 5, 10, 15 t ha-1) uygulanmış ve vermikompostun
toprak üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan uygulamaların sonucunda
topraktaki toplam organik karbon miktarı, toplam N, P, K, Ca, Zn ve
Mn içeriğini 15 t ha-1 uygulaması kontrole göre önemli ölçüde (p<
0.05) arttırmıştır (Azarmi ve ark., 2008). Tavalı ve ark. (2014)’nın
yazlık kabakta farklı dozlarda vermikompost ve tavuk gübresinin,
toprak pH’sını kontrole göre istatistiksel olarak önemli oranda
azaldığını ayrıca toprağın EC değerinin, VK400, TG300 ve TG600
uygulamalarında en yüksek artışın olduğunu tespit etmişlerdir. Patates
ekiminde vermikompost ekstraktı ve turba uygulamaları yapılmıştır.
Bunun sonucunda, aktinomisetin daha çok vermikompost ekstraktı
uygulanan topraklardan elde edildiği, ayrıca vermikompost-turba
uygulamasında en yüksek bakteri ve mikroskobik mantarların oluştuğu
Vojevoda ve ark. (2015) tarafından saptanmıştır. Aktaş (2018) killi ve
tınlı toprak yapısına sahip alanlarda yapmış olduğu vermikompost
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uygulaması sonucunda her iki bünyeli topraklarda; organik madde, tuz,
katyon değişim kapasitesi, yarayışlı P, Mg, Cu ve Zn içeriklerinde bir
artış olduğunu ayrıca toprağın pH’sı üzerinde de etkili olduğunu
belirlemiştir.

Kurt

(2019),

Vermikompostun

artan

dozdaki

uygulamalarının, kireçli toprakta fosfor alımını arttırdığını belirtmiştir.
Trentin ve ark. (2019) üzüm yetiştiriciliğinde bakırla kontamine olmuş
topraklarda bakır toksisitesini gidermek amacıyla vermikompost ve
kireç taşı uygulamaları yapmışlardır. Yapılan uygulamalar sonucunda,
vermikompostun bakır toksisitesi üzerine etkili olmadığı ve agronomik
kullanım için uygun olmadığı belirlenmiştir. Fakat kireç taşının bakır
miktarının azaltılmasında daha etkili olduğu araştırmacılar tarafından
ileri sürülmüştür. Vermikompostla birlikte derin toprak işleme
sisteminin,

tuzlu-sodik

toprak

üzerine

etkileri

belirlenmeye

çalışılmıştır. Yapılan incelemelerin sonucunda vermikompost ve derin
toprak

işlemesinin

tuzlu-

sodik

toprak

yapısını

iyileştirdiği

görülmüştür. Derin toprak işlemesi, toprağın organik karbon içeriğini
azaltmış fakat vermikompost uygulamasıyla bu durum giderilmiş aynı
zamanda toprağın organik karbonunun önemli derecede artığı Ding ve
ark. (2021) tarafından ileri sürülmüştür.
c) Vermikompostun Hastalık ve Zararlılar Üzerine Etkileri İle
İlgili Çalışmalar
Vermikompost sıvı ekstraktlarının uygulanması sonucunda, Botrytis
cinerea, Sclerotinia sclerotum, Corticium rolfsii, Rhizoctonia solani ve
Fusarium oxysporum’un misel gelişimini inhibe ettiği tespit edilmiştir
(Nakasone ve ark., 1999). Sığırdan elde edilmiş ve olgunlaşmış
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vermikompostun Fusarium oxysporum f. sp’nin baskılanmasında etkili
olduğu

Szczech

(1999)

tarafından

gözlemlenmiştir.

Hayvan

gübrelerinden elde edilen vermikompostun Phytophthora nicotianae
patojenini baskıladığı saptanmıştır (Szczech ve Smolinska, 2001).
Çimlenme öncesi, çimlenme sırasında ve çimlenme sonrasında
ekonomik kayıplara neden olan toprak kökenli, Pythium ve Verticillium
gibi hastalık etmenlerini vermikestin (vermikompostun son ürünü)
etkili bir şekilde baskıladığı tespit edilmiştir (Edwards ve Arancon,
2004). Vermikompostta inorganik gübre olmadığı durumlarda,
bünyesinde mevcut olan bazı temel besin elementlerinin, bitkilerin
pestisitlere karşı dirençlerinin artığını Arancon ve ark. (2005)
tarafından vurgulanmıştır. Şimşek-Erşahin, (2007) Rhizoctonia,
Fusarium gibi toprak kökenli hastalıklara karşı kestin etkili olduğunu
bildirmiştir. Cicer arietinum’un rizosferinde vermikompost uygulaması
sonucunda, Sclerotium rolfsii’ye karşı bitki büyümesini teşvik eden kök
bakterilerinin performanslarını arttırdığı belirtilmiştir (Sahni ve ark.,
2008). Vermikompostun bünyesinde yer alan Eudrilus sp.’nin
bitkilerde hastalığı baskıladığı azot ve fosfatın çözünmesinde katkı
sağladığı belirtilmiştir (Gopal ve ark., 2009). Patlıcan bitkilerinde
vermikompost

ve

biyopestisit

kombinasyonlarının

patlıcanda

verimliliği arttırdığı Nath ve ark. (2011) tarafından tespit edilmiştir.
Yine benzer bir çalışma, Hardal bitkisinde (Brassica compestris)
vermikompostun ve biyopestisitlerin kombinasyonları afid (Lipaphis
erysimi)’i baskıladığı gözlemlenmiştir (Nath ve Singh, 2012).
Domateste

kök

çürüklüğüne

karşı

vermikompostun

etkinliği

araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, vermikompostun kök
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çürüklüğüne neden olan hastalık etmeninin gelişimini baskılayamadığı
fakat sklerot gelişimini engellediği tespit edilmiştir (Yaviç, 2020).
Plutella xylostella larvaları lahanagillerde yaprak yüzeyleri arasındaki
dokulara zarar vererek bitkinin beslenmesine engel olmaktadır. Bu
amaçla vermikomposta birtakım botanik pestisitler ilave edilerek 6
farklı uygulamanın Plutella xylostella üzerine etkinliğini MacHfudz ve
ark. (2020)’ı araştırmışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre yapılan
uygulamaların zararlının saldırı yoğunluğunun oluşumuna farklı
oranlarda

etkileri

olmuştur.

Neticede,

botanik

pestisitlerin

vermikompostla birlikte kullanılmasının organik sebze üretiminde
Plutella xylostella’ya karşı etkili olduğu belirlenmiştir.
6. VERMİKOMPOSTUN EKONOMİK ANALİZİ
Vermikompost

kullanımının

yaygınlaştırılmasında,

çiftçilerin

vermikompost kullanımına teşvik edilmesi ve oluşan ihtiyaç
doğrultusunda vermikompost üretiminin artırılması oldukça önemlidir.
Üretim tesislerinin artması hem yerli ekonominin canlanmasına hem de
organik atık sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacaktır. Kurulacak
tesislerde vermikompost üretiminin başından sonuna kadar her
aşamasının göz önünde bulundurulması, elde edilen materyalin doğru
bir şekilde işlemlerinin yapılması ve elde edilen ürünlerin kalitesi
oldukça önem taşımaktadır. Yeni girişimcilere ve özellikle çiftçilere
vermikompost üretimi hakkında bilgilendirme yapılması yine önem
taşıyan bir konudur. Aksi halde, beklenenden daha düşük kalitede bir
ürün elde edileceğinden hem üretici hem de çiftçiler açısından olumsuz
bir durum olacaktır (Ceritoğlu ve ark., 2019). Bu olumsuz durumu
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gidermek amacıyla vermikompost üreticileri için Özen ve ark. (2019)
tarafından karar destek sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemin, çiftçilerin
üretim aşamasında, verecekleri

kararları

destekleyecek ayrıca

yatırımcıların ekonomik analizleri kolayca gerçekleştirmelerini,
solucan üretiminde, veriminin artmasına ve yaygınlaşmasına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
7. SONUÇ
Toprak

solucanlarının

sayesinde

çevrede

bulunan

atıkların

kompostlaştırılmasıyla hem toprak hem de bitki sağlığı açısından
önemli bir materyal olan vermikompost elde edilebilmektedir.
Vermikompost üretiminde solucan seçiminin yanı sıra çevresel
faktörlerin de göz önünde tutulması gerektiği açıkça anlaşılmıştır. Aksi
takdirde

beklenen

gerçekleşmeyebilir.

verim
Özetle

ve

kalitede

tarımsal

vermikompost
üretimde

üretimi

vermikompost

uygulamalarının, bitki büyümesine etkileri;
▪ Su tutma kapasitesinin yüksek olması,
▪ Yüksek poroziteye sahip olması,
▪ İçeriğindeki mikrobiyota sayesinde bitki büyümesi açısından
uygun olması,
▪ İçeriğinde mikroorganizmalar tarafından sentezlenen bitki
büyüme düzenleyicilerinin ve büyümeye etki eden diğer büyüme
faktörlerinin yer alması,
▪ Toprağın bazı olumsuz özelliklerini iyileştirmesi,
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▪ Bazı hastalık veya zararlılara karşı vermikomspot tek başına
ve/veya bununla birlikte botanik pestisitler gibi maddeler
eklenmesiyle bitkilerin daha dayanıklı olmasının sağlanması,
▪ Bazı stres koşulları altındaki (tuzluluk, kuraklık vb.) bazı
bitkilerin daha iyi gelişmesine katkı sağlaması
▪ Bitki gelişimini sağlayacak besin elementlerinin içeriğinde
bulunması gibi faktörlerle açıklanabilir.
Çalışma kapsamında vermikompostla ilgili toplamda 57 bilimsel
makale

incelenmiş

olup,

bunlardan

54’ünde

vermikompost

kullanımının olumlu etkileri görülürken, 3’ünde vermikompost
kullanımının etkili olmadığı tespit edilmiştir. Böylece bilimsel
çalışmalar vermikompostun tarımda kullanımının yararlı olduğunu
destekler durumdadır. Vermikompostun üretiminden satışına kadar
kontrol mekanizmasının sağlanması durumunda, üretici ve tüketicilere
vermikompost üretimi/kullanımı ile ilgili tanıtımlar, bilgilendirmeler
yapılmalıdır. Bu bilgilendirmeler sırasında vermikompost kullanımına
karşı oluşan dezavantajların giderilebileceği ve vermikompost
kullanımının yaygınlaşmasının önünün açılabileceği düşünülmektedir.
Böylece ülke ekonomisine, çevre ve insan sağlığına önemli katkılar
sağlanabilecektir.
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GİRİŞ
Dünyadaki gıda kıtlığı, giderek artan nüfus artışı, ciddi toprak besin
kaybı, sınırlı toprak ve su kaynakları, iklim değişikliği, artan hastalık
ve böcek zararlıları ve zirai kimyasalların biyo akümülasyonu ile gıda
üretimini artırma girişimleri en büyük küresel zorluklardır. Bu büyük
tehditlerin üstesinden gelmek için, yüksek verimli çeşitler, gübreler,
sentetik böcek ilaçları, hibrit tohumlar ve transgenik mahsuller gibi
farklı teknolojik yenilikler geliştirilmektedir. Bu da küresel tarımsal
sürdürülebilirliğin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır (Mura ve
Dudas, 2013). Ne yazık ki, bu yeniliklerin aşırı ve/veya bilinçsiz
kullanımı mikrobesin dengesizliği, nitrat kirliliği ve ötrofikasyon aşırı
veya yanlış uygulanan gübreleme faaliyetleri gibi sonuçların ortaya
çıktığı birçok kötü etkiye katkıda bulunmaktadır. Benzer şekilde, yoğun
pestisit kullanımı, insanlar da dahil olmak üzere hedef olmayan
organizmalar için en büyük riski oluşturmaktadır. Kaplan, 2019.
Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin
korunması ön plandadır, bu yüzden modern bir yaklaşımla, zararlı
türlerle mücadele ederken tüm faktörlerin çevresiyle birlikte
düşünülmesi gerekir. Çevresel kirlilik, kalıcılık, organizmalardaki
biyomagnifikasyon, besin zincirinde yükselme ve hedef organizmaların
dirençli popülasyonlarının ortaya çıkması, faydalı mikroorganizmalar,
faydalı böcekler, kuşlar, solucanlar ve suda yaşayan canlılar için risk,
dahası, biyolojik büyütme, pestisit direncinin gelişmesi ve böcek
popülasyonlarının yeniden canlanması pestisit kullanımıyla ilişkili
ciddi problemlerdir (Kookana ve ark., 2014). Yüksek verimli
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mahsullerin biyotik faktörlere duyarlılığı, gübre ve pestisit kullanımını
yoğunlaştırmıştır. Genetiği

değiştirilmiş

(GDO)

organizmalar,

kimyasal işlemleri en aza indirmeye yönelik en büyük girişimlerden
birisi olmuştur. Maalesef, birçok pestisite karşı zaten direnç
geliştirdikleri için, zararlılar genetiği değiştirilmiş mahsullere karşı da
direnç geliştirebilmektedirler. Gıda güvenliği ve tarıma yönelik bu
kaçınılmaz riskler, gelişmekte olan ülkelerde daha fazla soruna davetiye
çıkarmaktadır. Kimyasal mücadelenin yapılmadığı tarımsal üretim
alanlarında hastalık ve zararlı yoğunluğunun yıldan yıla değişmekle
birlikte doğal dengenin korunmaktadır. Bu nedenle insan ve çevre
sağlığının korunması açısından üreticilere biyoteknik yöntemler ve
kültürel mücadele konusunda bilinçlendirilmelidir (Kaplan ve Bayram,
2021).
Gıdanın verimini ve kalitesini artırmak ve geleneksel pestisitlerin çevre
üzerindeki baskısını azaltmak için nanopestisitler ortaya çıkmış ve
tarımsal maliyetleri düşürmedeki, tarımsal ürünlerin üretimini
artırmadaki büyük rolleri nedeniyle yaygın olarak kullanılmaya
başlanılmıştır. Nanopestisitler, pestisit kullanımıyla ilişkili olarak,
sürdürülebilir tarım, dayanıklılık ve kullanılması gereken aktif
bileşenlerin miktarlarında azalma yani çevre koruma dahil olmak üzere
bir dizi fayda sağlayabilen yeni bir teknolojik gelişmeyi temsil
etmektedir (Kah ve ark., 2013). Pestisitlerin çevresel etkisi,
nanoformülasyonlarla değiştirilebilir, ancak değişiklikler mutlaka
çevresel etkinin azaltılması anlamına gelmeyebilir. Şu anda, literatürde
nanopestisitlerin saha koşullarında etkinliğini ve çevresel etkisini
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çalışma

bulunmamaktadır. Bu çok önemli bir bilgi açığıdır ve bu nedenle
nanopestisitlerin mevcut ürünlere göre temsil ettiği faydaların ve yeni
risklerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için daha fazla çalışma
gerekmektedir.
1.NANOPESTİSİTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Tarımda sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve ulusal ekonomi üzerindeki
uzun vadeli etkileri nedeniyle her zaman temel bir endişe
olmuştur. Birleşmiş Milletler, 'Sıfır Açlığa' ulaşmak için sürdürülebilir
tarımın önemini sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olarak
tanımlamıştır. Sürdürülebilir

tarım

uygulamaları

arasında

su

kaynaklarının daha iyi kullanımı, toprak besinlerinin verimli yönetimi,
gübre ve kimyasalların kontrollü kullanımı, tarımsal atıkların yönetimi,
böcek kontrol stratejileri, Tarımsal ürün hastalıklarının kontrolü ve
yenilikçi tarım teknikleri bulunmaktadır (Liu ve Lal, 2015). Bütün bu
sürdürülebilir tarım uygulamalarının değerlendirilmesi, çiftçiler için
mali

kaynakların

mevcudiyeti, teknolojik

yenilikler

ve

yeni

teknolojileri kullanırken araştırma ve geliştirmeye katılım gibi ulusal
veya küresel endişelere dayanmaktadır (Liu ve ark., 2017).
Nanoteknoloji ve nanobilimin uygulanması, tarımsal girdilerin
verimliliğini önemli ölçüde artırabilir ve tarımsal sistemlerin ve
bununla ilgili sektörlerin sürdürülebilir gelişimini devam ettirmek için
önemli bir çözüm sunabilir. Nanoteknoloji, ekolojik dengeyi, çevre
sağlığı, tarımın sürdürülebilirliği ve ekonomik istikrarı korurken aynı
zamanda mahsul verimini iyileştirerek gıda üretim ve tedarik
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sistemlerini tamamen değiştirerek tarım sektöründe bir devrim
yaratabilir. Nanomalzemeler (NM) tarımsal nanoteknoloji devrimine
öncülük etmek için ideal platformlar olarak kabul edilir. Bu
malzemelerin son derece küçük boyutları (100 nm'den küçük) biyolojik
engelleri aşmalarına ve kök veya yaprak muamelesi ile bitki dokusuna
yayılmalarına izin verir. Böylece besinlerin ve pestisitlerin yeni verimli
dağıtım yollarını mümkün kılar. Ayrıca, NM'lerin yüzey mühendisliği,
istenen özellikleri ve işlevleri sağlamak için gerçekleştirilebilir. Bu,
onları esas olarak bitki veya toprak içindeki uygun yerlere
yönlendirecek

ve

akıllı

sunacaktır. Nanoteknoloji,

salım

mahsul

ve

dağıtım

üretkenliğini

ve

stratejileri
büyümesini

artırmak için nanogübreler, nanopestisitler ve nanoemülsiyonlar gibi
nano bazlı formülasyonlara katkıda bulunmuştur (Dasgupta ve ark.,
2015).

Nanoteknolojinin

tarımsal

sistemlerdeki

en

verimli

uygulamaları arasında verimli besin alımı ve dağıtımı yoluyla
üretkenlik artışı, su ve toprak ıslahı, protein kodlayan genlerin genetik
mühendisliği, toprak özelliklerinde iyileştirme ve hastalıklardan
korunma yer alır. Nanofertilizatörler, verimli besin tedariki yoluyla
toprağın verimliliğini arttırırken, nanoherbisidler ve nanopestisitler
şifalı otların, yabani otların ve zararlıların kontrolünde etkili bir şekilde
kullanılabilir (Scrinis ve Lyons, 2007). Nanosensörler, nem seviyesi,
besin konsantrasyonu, toprak su seviyeleri ve hastalıkların belirlenmesi
gibi sürdürülebilir tarım faaliyetlerinde kullanılabilir. Şu anda,
böceklere dirençli, hastalığa dirençli ve strese dayanıklı mahsullerin
daha uzun ömürlü formlarının geliştirilmesi için bitkilerde nanopartikül
(NP) aracılı gen dağıtımına odaklanılmaktadır. Metal oksit NP'ler,
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polimerik NP'ler, karbon nanotüpler ve aktif içerikli nanoemülsiyonlar
gibi çeşitli NM'ler sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminde olumlu
sonuçlar göstermiştir (Omanović-Mikličanina ve Maksimović 2016).
Tarımsal gıda ürünlerinde NM'ler nedeniyle ortaya çıkabilecek
potansiyel riskler, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilir. Bu tür
nano geliştirilmiş ürünlerin güvenlik değerlendirmesi sırasında bunun
hesaba katılması gerekmektedir. Bununla birlikte, NM'lerin insan ve
çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, toksikolojik yönleri, gıda
zincirlerinde malzeme birikimi, NM tehlikesi ve maruziyet hakkında
yetersiz bilgi, tarımı ve insan sağlığı için istenmeyen risk durumlarını
ortaya çıkartabilir. Tarım sektöründe çalışanların ve çiftçilerin sağlığı
ile ilgili riskleri kontrol etmek ve düzenlemek için tarım sektöründeki
nano ölçekli malzemelerin uygulamalarına ilişkin genel bir düzenleyici
mutabakat sağlanmalıdır. Böylece bu sektörde güvenli uygulamaları
teşvik edilmiş olur (Chen ve ark., 2014).
2.NANOPESTİSİTLERİN SINIFLANDIRILMASI
Nanopestisitler, iki tür pestisiti ifade eden yeni ve daha verimli bir
pestisit ürünüdür. Birinci tür nano pestisitler, etkili içerikleri ve nano
boyutu olan pestisitleri ifade eder. Bu tür pestisitler genellikle toz
pestisitleri ve nanodağıtıcı (mikro) emülsiyon pestisitleri içerir
(Fernandez ve ark., 2021). İkinci tür nanopestisitler ise nano
malzemeler ile yüklenmiş veya nanomalzemelere katılmış veya
yüzeylerine bir "nano-kaplama" koymak için doğrudan nano
materyallerle kaplanmış pestisitleri ifade eder. Bu tür pestisitlerdeki
nano bileşenler genellikle orijinal pestisitlerin verimli bileşenlerinin
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performansını geliştirme, nakliyeyi hedefleme, pestisitleri koruma ve
pestisitlerin salınımını kontrol etme işlevlerine sahiptir (Peixoto ve ark.,
2021).
Nanopestisitler, düşük hacimli kullanım ve yüksek verimlilik gibi
geleneksel

pestisitlere

göre

avantajlar

sergilerler.

Geleneksel

pestisitlerin kaba ilaç taşıyıcı partikülleri, zayıf dağılabilirlikleri, zayıf
stabiliteleri ve düşük biyolojik aktiviteleri vardır ve hedeflenen
mahsuller için kullanım oranları % 30'dan azdır (Kashyap ve ark.,
2015). Bununla birlikte, nanopestisitler için, nanopestisitlerin partikül
boyutu ne kadar küçükse, uygulanan bitki yaprak ve gövdesine o kadar
eşit dağılır ve etkinlikleri o kadar yükselir. Buna ek olarak, pestisitlerin
nano taşıyıcıları yalnızca pestisitlerin dağılabilirliğini ve stabilitesini
iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda pestisitlerin biyo yararlanımlarını
iyileştirmek

için

hedeflenen

organizmalara

etkili

içeriklerini

kolaylaştırır (Abd-Elsalam ve Alghuthaymi 2015). Bu avantajlar, pratik
uygulamalarda geleneksel pestisitlerin yüksek dozajı ve düşük
etkinliğinin eksikliklerini telafi edebilir. Bu nedenle, dünyada
nanopestisitler yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Örneğin,
nanoteknoloji kullanılarak geliştirilen “Diyarex Gold” nanopestisit
artık piyasada, çeşitli bitkilerin külleme ve pas hastalıklarına karşı
antiseptik olarak kullanılır (Bhattacharyya ve ark., 2016). Geleneksel
glifosat herbisitler de yabani ot azaltma verimliliğini artırmak için
nanoemülsiyonlar halinde geliştirilmiştir. Metal nano parçacıklar
ayrıca bitki hastalıklarını ve böcek zararlılarını kontrol etmek için
yaygın

olarak

pestisit

ve

herbisit

katkı

maddesi

olarak
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kullanılır. Bunların arasında, bakır nano partiküller meyve ağacı
hastalıklarını kontrol etmek amacıyla fungal etmenli hastalıklarla
mücadelede yaygın olarak kullanılır (Acharyulu ve ark., 2014). Gümüş
nano partiküller ise bitki fungal patojenlerine dirençli ajanlar olarak
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Alani ve ark., 2012). Bununla
birlikte, nanopestisitlerin çevresel risklerine ilişkin araştırmalar,
uygulama geliştirilmesinin hala çok gerisindedir. Bazı nanopestisitlerin
kalıcılığı, yüksek dayanıklılığı veya reaktivitesi, nano malzemeler ve
pestisitlerin birleşik toksisitesinin ve tüm ekosistemin nanopestisitlerin
biyolojik

çeşitlilik

üzerinde

önemli

bir

etkisi

olabileceği

kullanılması

amaçlanan

düşünülmektedir (Nair ve ark., 2010).
3.SONUÇ
Son

yıllarda,

pestisitlerin

ve

sürdürülebilir
diğer

formülasyonlarının

tarımda

tarımsal

kimyasalların

geliştirilmesine

tanık

çeşitli

kolloidal

olunmuştur. Bu

formülasyonlar, aktif bileşenlerin salımının daha iyi kontrolünü
sağlayabilen, inorganik, organik veya hibrit partiküller veya biyolojik
olarak

parçalanabilen

polimerlerden

oluşan

nano

taşıyıcıları

içerir. Bununla birlikte, nano pestisitlerin çok küçük partikül boyutları
ve yüksek yüzey alanları, hedef ve hedef olmayan türler ve çevre ile
etkileşim biçimlerinden dolayı bazı istenmeyen ekotoksikolojik etkilere
de yol açabilir. Nano pestisitlerin ekotoksikolojik etkilerine ilişkin
mevcut bilgi düzeyi, özellikle bu tür formülasyonların çevredeki akıbeti
ve davranışı açısından çok azdır. Bununla yanı sıra, nano pestisitler,
pazar öncesi bildirim, risk değerlendirmesi ve onayı, ardından
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etiketleme, pazar sonrası izleme ve gözetim gerektiren bir dizi
düzenleyici çerçeve kapsamında sağlık ve çevre riskleri için çoğu
ülkede pazarlamadan önce sıkı bir düzenleyici incelemeden geçmek
zorunda olmalıdır.
Sonuç olarak, nano pestisitlerin geliştirilmesi ve üretimi, tarımda
uygulanan

nano

pestisitlerin

miktarının

artmasına

neden

olacaktır. Yaygın uygulamadan önce güvenilir ve kapsamlı bir risk
değerlendirmesi, çevre güvenliği ve insan sağlığını sağlamak için ilk
savunma hattıdır. İnsanlık tarihinde DDT veya neonikotinoidler gibi,
çevresel riskin önceden kapsamlı bir şekilde değerlendirilmemesi
nedeniyle

oluşmasına

izin

verilen

ciddi

çevresel

sorunlar

olmuştur. Nanopestisitler için dersi öğrenmeli ve gelecekte benzer bir
sonuçtan kaçınmalıyız.
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GİRİŞ
Son yıllarda teknoloji alanında özelliklede bilgisayar teknolojisindeki
yaşanan hızlı gelişmeler birçok bilim alanında yeni çalışmaların ortaya
çıkmasına ve bilgisayarlı teknolojilerin bu bilim alanlarına entegre
olmasına yol açmıştır. Bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan uzaktan
algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’de birçok bilim dalı
tarafından kullanılmaya başlanan tekniklerden biri olmuştur. Uzaktan
algılama teknolojisinin sağladığı yeryüzü hakkındaki güncel bilgiler,
coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle birleşince alışa gelmiş diğer
yöntemlere göre hedefe daha hızlı, daha ucuz ve daha az insan gücüyle
ulaşarak üstünlük sağlamaktadır.

Günümüzde CBS uygulamaları

ihtiyaç duydukları uzamsal verileri uzaktan algılama teknolojileri ile
elde edilen görüntülerle yoğun bir şekilde kullanmaktadır.
Yeryüzünde yapılacak çalışmaların başarıya ulaşması için kullanılacak
bilginin doğruluğu ve güvenirliliği çok önemlidir. Bu konuda uzaktan
algılama teknolojileri sahip olduğu önemli avantajları ile yapılacak
çalışmalarda kullanılabilecek bir veri kaynağıdır. Uzaktan algılama
sistemleri kullanıcılarına strateji belirleme ve zamanında karar verme
olanağı da sağlamaktadır. Uzaktan algılama sayesinde elde edilen uydu
görüntüleri farklı alanlarda kullanılabilmekte ve aynı bölgede yapılmak
istenen farklı çalışmaları aynı zamanda yapılabilmesine de olanak
sağlamaktadır.
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojileri savunma
amaçlı nesne tanıma ve hedef tespit etme ve istihbarat amaçlı
kullanılmaya başlamamış olmasına rağmen birçok bilim alanında da
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yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Uzaktan algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım alanları ve rolleri tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin kullanım
alanları ve bu alanlardaki rolleri
Kullanım

Uzaktan Algılama

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yeryüzü

deformasyonun

Eğim ve bakı haritalarının

incelenmesi

ve

üretilmesi, şehir haritalarının

Alanı

Haritacılık

topoğrafik

harita üretimi
Su
Hidroloji

üretilmesi

kirliliği

izleme,

sel

Su

kaynaklarının

yönetimi,

haritalaması ve izleme kar

hidrolojik analizler, taşkın ve

dağılımı

sel riski analizleri

ve

miktarını

belirleme, buzulların hareketi

Tarım

Arazi kullanımını belirleme,

Arazi planlama, sürdürülebilir

bitki deseni tespiti, rekolte

arazi yönetimi, sulama ve

tahmini,

bitki

drenaj ağlarının belirlenmesi,

izleme,

toprak

gelişimini
nemini

hastalık ve zararlı yönetimi

belirleme, hastalık ve zararlı
tespiti

Jeoloji
Maden

ve

Jeolojik yapı araştırmaları, fay

Sayısal

ve

üretilmesi, havza alanlarının

kırıkların

deprem

tanımlanması,
araştırmaları,

jeotermal araştırmalar, petrol

jeoloji

belirlenmesi,

haritalarının
deprem

risk

analizi, yeraltı su seviyelerinin
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araştırmaları, kayaç tiplerinin

haritalanması, maden ve petrol

tespiti

arama planlaması

Orman

türlerinin

haritalanması,
Ormancılık

Çevre
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ağaç

Orman kaynaklarının yönetimi
ve

planlanması,

habitatının

hastalıklarının tespit edilmesi,

korunması, orman yollarının

çölleşmenin izlenmesi, kereste

planlanması, orman yangını

üretimi tahmini ve orman

için

yangınlarının izlenmesi

haritalanması

Ekolojik

Çevresel

gelişmelerin

risk

bilgi

alanlarının

sisteminin

izlenmesi, arazi örtüsü ve

oluşturulması, su kaynakları

kullanımının

yönetimi ve planlanması, katı

akarsu,

haritalanması,

deniz,

göl

ve su

atık yönetimi ve planlanması

kirliliklerinin izlenmesi
Şehirleşmedeki

gelişimin

Belediyecilik faaliyetleri, şehir

Şehircilik

izlenmesi,

yapıların

içi ulaşım ağlarının analizi ve

Faaliyetleri

tespiti, altyapı çalışmaları

kaçak

planlanması, 3 boyutlu şehir
modellerinin üretilmesi

Hızla artan nüfusa bağlı olarak yapılaşma, yanlış arazi kullanımları
kentleşme, sanayileşme doğal kaynakların sürdürülebilir olmayacak
şekilde kullanımı birçok çevre sorununa ve tarım arazilerinin amaç dışı
kullanımına neden olmaya başlamıştır. Bu hızlı bozulmaya engel
olabilmek için yeni teknolojilere gereksinim duyulmaktadır. Bu
yüzden, tarımsal amaçlı en uygun kararların alınması, toprağın
korunması ve tarımsal arazilerin en doğru şekilde kullanılmasında
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uzaktan algılama uygulamaları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri önem bir rol
oynamaktadır (Calda, 2010). Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) arazi örtüsündeki zamansal ve mekansal değişimin
dağılımı ile ilgili bilgi üreten güçlü araçlardır (Carlson ve ark., 1999;
Reis, 2008). Tarım alanlarında toprakların doğal niteliklerine ve
yeteneklerine

göre

kullanılması

gerekmekte

ve

bunun

için

özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Fakat büyük alanlarda bu
özelliklerin tespiti hem zaman alıcı hemde maliyetli bir yöntemdir.
Bunun için kullanılacak en önemli yöntemlerden biri uzaktan algılama
teknolojileridir. Bu teknolojiyle birlikte daha az maliyetle ve daha kısa
bir zaman diliminde, yüksek doğruluk oranlarıyla bu sınıflandırma
yapılabilmektedir. Böylece tarım alanlarında büyük kolaylıklarla ve
kaliteli veri üretimi sağlanmaktadır. Uzaktan algılama teknolojilerinin
son yıllarda tarımsal uygulamalarda kullanımının yaygınlaşmasının en
önemli nedenlerinden biride bu teknolojiyle bitki büyüme periyodunda
ihtiyaç duyulan bilgilerin düzenli olarak elde edilmesidir.
Bu teknolojiyle birlikte tarım arazileri üretim sezonu boyunca düzenli
aralıklarla izlenebilecek, problemli alanlar belirlenebilecek ve rekolte
tahmini yapılabilecektir. Uzaktan algılama ve CBS’deki gelişmeler
sürekli

değişim

halinde

olan

arazi

örtüsündeki

değişimlerin

belirlenmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı ve
arazi planlama karalarının alınması aşamalarında önemli rol
oynamaktadır (Benek ve Şahap, 2016; Onur, 2007; Uysal ve Uysal,
2012; Topaloğlu ve Ekercin, 2013).
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Yapılan birçok çalışmada uzaktan algılama teknolojileri sayesinde
verim modellerinin oluşturulması (Ahlrics ve Bauer, 1983), geniş
alanlarda yetiştirilen ürünlerin niteliklerinin ve ürün deseninin çok hızlı
bir şekilde tahmin edilebildiği (Maas, 1993), bitkilerde meydana gelen
besin maddesi noksanlıkları, kloroz, sararma ve su noksanlığına sebep
olan solgunlukların belirlenebildiği (Şenol, 1992) bildirilmiştir.
1. UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİSİ
Uzaktan algılama teknolojileri ilk olarak 1960’lı yılların başında
istihbarat toplamak amacıyla casus uydularla başlatılmış daha sonra
1970’li yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirmiş
olduğu Landsat serisi uydular vasıtasıyla sivil amaçlı kullanılmaya
başlanmıştır.
Uzaktan algılama, yeryüzünün ve kaynaklarının incelenmesinde onlarla
fiziksel bağlantı kurmadan, değişken bir uzaklıktan yapılan ölçümlerle
kaydetme ve inceleme tekniğidir. Kısa bir şekilde tanımı yapılacak
olursa, fiziksel temas olmadan cisimler hakkında bilgi almaktır.
Uzaktan algılama teknolojisiyle geniş alanların daha sık, hızlı bir
biçimde ve daha az iş gücüyle izlenmesi kolaylıkla yapılabilmektedir.
Buda geleneksel izleme ve haritalama yöntemlerine etkili bir alternatif
olmaktadır (Gowda ve ark., 2007). Uzaktan algılamada yeryüzünden
yansıyan enerji uzaya yerleştirilen sensörler sayesinde algılanır ve
yeryüzünde bulunan gözlem noktalarına gönderilir. Gönderilen bu
veriler geometrik ve radyometrik işlemlere tabi tutulur ve fotoğrafa
benzeyen görüntülere dönüştürülür. Yeryüzünün büyük bir bölümünde
farklı zaman dilimleri ve konumlara ait spektral çözünürlükte
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görüntüler elde edilir. Bu görüntüler yapılan çalışmalarda kullanılmakta
ve birçok problemin analiz edilmesine, yorumlanmasına ve çözüm
önerilerinin geliştirilmesine temel kaynak olmaktadır (Soyaslan ve
Hepdeniz, 2016). Kısaca özetlersek Uzaktan Algılama yeryüzündeki
doğal veya yapay nesnelerin elektromanyetik enerji kullanan havadan
veya yersel platformlar üzerindeki algılayıcılarla görüntü alarak bu
nesneler hakkında bilgi depolamak şeklinde tanımlayabiliriz. Elektro
manyetik enerji ve spektrum kavramları uzaktan algılama açısından
önemli kavramlardır.
Elektro manyetik enerji yıldızlar tarafından uzaya yayılan radyasyon
olarak tanımlanabilir. Bu enerjiler uzayda dalgalar halinde hareket eder
ve sahip oldukları dalga boylarına göre farklı türlere ayrılır. Tüm farklı
dalga boylu enerjilerin hepsine de elektromanyetik spektrum
denilmektedir. Tüm elektromanyetik spektrum ve dalga boyu aralıkları
şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Elektromanyetik spektrum ( Sangwine and Horne, 1998)
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Elektomanyetik spektrumun faklı dalga boyları farklı uygulamalara
görüntü sağlamak amacıyla kullanılır. Elektromanyetik spektrumun en
uzun dalga boyu radyo dalgalarındadır ve gökdelen kadar büyük
olacakları gibi bir tenis topu kadar küçükte olabilmektedirler. Radyo,
TV ve cep telefonu sinyallerini de taşıma görevini yapmaktadırlar.
Mikrodalgalar radyo dalgalarından sonra gelirler ve santimetrelerle
ölçülen dalga boylarına sahiptir. Mikrodalgalar genellikle mikrodalga
fırınında bulunan ve yiyeceklerimizi ısıtan dalgalar olmakla birlikte
dünyayı gözlemleyen uydularda da kullanılmaktadır. Kızılötesi
dalgalar infrared olarakta bilinmektedir, yakın ve uzak infrared olarak
iki bölgede tanımlanmaktadır. Yakın infrared ışınımlar görünür dalga
boyuna yakın ışınımlardır. Görünür ışık dalgaları, çıplak gözle görülen
elektromanyetik dalga ışınımıdır. Gökkuşağında görülen renkler bu
dalga boyunu oluşturan renklerdir. Buradaki her bir renk farklı bir
dalga boyunu ifade etmektedir. Kızıl ötesi ve görünür bölge daha çok
uzaktan algılama amaçlı hava fotoğrafları ve uydu görüntülerini
çekmek için kullanılmaktadır. Morötesi (ultraviole UV) çok kısa dalga
boyuna sahiptirler ve insan gözüyle görünmezler. X-ışınları da oldukça
küçük dalga boylarına sahiptirler ve daha çok tıbbi amaçlı röntgen
çekmek için kullanılmaktadır. Gamma ışınımı eloktromanyetik
spektrumun en kısa dalga boyuna ve en fazla enerjisine sahiptir. Bu
dalgalar, radtoaktif atomlar veya

nükleer patlamalar sonucu

oluşmaktadır. Bu özelliği tıpta tedavi amaçlı kanserli hücreleri
öldürmek için kullanılmaktadır.
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Kısaca uzaktan algılamayı anlatmak istersek temelinde 7 aşama vardır.
• Uzaktan algılamanın en temel elemanı enerji kaynağıdır ve
elektromanyetik enerji

üreterek

bilgi alınacak nesnelere

gönderilmesini sağlar.
• Kaynaktan yeryüzündeki nesnelere gönderilen enerji geri yansır
ve sensörlere geri ulaşırken atmosferle sürekli etkileşim
halindedir.
• Elektromanyetik enerjinin yeryüzündeki nesnelerlerden geri
yansıması sonucu elde edilen bilgiler bize bu nesnelerin yapısı
hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.
• Sensörler yeryüzündeki nesnelerden yansıma, emilme ve iletilme
sonrasında geri yansıyan eloktromanyetik enerji kaydetmektedir.
• Sensörler tarafından kaydedilen veriler bir yer istasyonuna
gönderilir ve burada sayısal olarak işlenerek ve görüntüye
dönüştürülür.
• Elde edilen görüntüler görsel olarak veya bilgisayar destekli
görüntü analiz yazılımlarıyla analiz edilir ve belirli bir amaç
doğrultusunda

bilgi

elde

edilmekte

ve

bu

bilgiler

yorumlanmaktadır.
• Son aşamada ise işlenmiş verilerden bilgi çıkartılır ve elde edilen
bu sonuçlar başka verilerle de birleştirilerek kullanılabilir.
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kullanılması gereken algılayıcılar,

platformlar ve bunları belirli çözünürlükleri vardır.
1.1. Algılayıcılar
Elektromanyetik spektrumun farklı bölgelerinde görüntü sağlamak ve
farklı dalga boylarını algılamak amacıyla algılayıcılar kullanılmaktadır.
Örneğin bir algılayıcı elektromanyetik spektrumun yeşil dalga boylu
kısmını algılayacak şekilde dizayn edilmişken, başka bir algılayıcı
sadece kızılötesi bölgeyi algılayacak şekilde dizayn edilmiş olabilir.
Algılayıcılar görüntü oluşturmak için ihtiyaç duydukları enerjiyi
sağladıkları kaynağa göre aktif ve pasif algılayıcılar olarak 2’ye
ayrılmaktadır.
1.1.1. Aktif Algılayıcılar
Aktif

algılayıcılar

yeryüzündeki

veya

atmosferdeki

nesneleri

görüntüleyebilmek için kullanılır. Görüntü elde edebilmek için
kendileri enerji üretirler bu enerjiyi görüntüleyecekleri nesneye
gönderirler, yansıttıkları enerjinin geriye dönüşünü toplayarak hedef
nesnenin görüntüsünü oluştururlar. Radar algılayıcılar ve lazer
tarayıcılar bu tür algılayıcılara örnek olarak gösterilebilir.
1.1.2. Pasif Algılayıcılar
Pasif algılayıcılar herhangi bir enerji üretmezler ve genellikle güneş
enerjisini yada nesne tarafından yayılan enerjiyi kullanırlar. Nesneden
yansıyan güneş ışığını yada nesnenin yaydığı termal enerjiyi
algılayarak görüntüye dönüştürürler. Elektromanyetik spektrumun mor
ötesi ve mikro dalga bölge arasında algılama yaparlar. LANDSAT,
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SPOT, IRS, IKONOS, QUICBIRD vb. uydular pasif algılayıcı
sistemlerin bazılarıdır. Hava fotoğrafları da pasif algılayıcıların bir
ürünüdür.
1.2. Platformlar
Uzaktan algılama tekniklerinde kullanılan 3 temel platform vardır.
Bunlar; yer platformları hava platformları ve uydu platformlarıdır.
• Yer platformları daha çok detay gerektiren ayrıntılı çalışmalarda
kullanılmaktadır. Görüntü aldıkları alan küçük, mekânsal
çözünürlükleri ise yüksektir.
• Hava platformları uçaklara monte edilen sensörlerden oluşan
sistemlerdir.
• Uydu platformları uzay platformlarına monte edilen sensörlerden
oluşmaktadır.
1.3. Çözünürlük
Uzaktan algılama sisteminde görüntüyü elde ettikten sonra görüntünün
çözünürlüğü de önemlidir. Bunun için 4 temel çözünürlük vardır.
Bunlar; konumsal, spektral, zamansal ve radyometrik çözünürlüktür.
1.3.1. Konumsal Çözünürlük
Konumsal çözünürlük, uydular üzerinde bulunan algılayıcıların yer
örnekleme aralığı olarak ifade edilebilir. Bir görüntüde net bir şekilde
detayın görüntülenebilmesi konumsal çözünürlüğe bağlıdır. Algılayıcı
zemine ne kadar yaklaşırsa zeminde algılayıcının gördüğü alan o kadar
küçülecek ve konumsal çözünürlükte buna bağlı olarak artacaktır. İyi
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bir çözünürlük elde etmek için ikinci faktör algılayıcının boyutudur.
Algılayıcı ne kadar küçük üretilirse zeminde gördüğü alan küçülecek
ve yine konumsal çözünürlük artacaktır.
1.3.2. Spektral Çözünürlük
Spektral çözünürlük, bir algılayıcının elektromanyetik spektrum içinde
algılayabildiği dalga boyu aralığını ifade etmektedir. Dalga boyu aralığı
ne kadar daralırsa algılayıcının spektral çözünürlüğü bir o kadar artar.
1.3.3. Zamansal Çözünürlük
Zamansal çözünürlük, bir uydunun bir yere ait görüntüsünü aldığı
andan itibaren aynı yere ait görüntüyü tekrar aldığı ana kadar geçen süre
zamansal çözünürlük olarak ifade edilmektedir. Yeryüzüne ait bir
bölgenin ne kadar fazla sıklıkta görüntü elde edildiğinin göstergesi
olarak ta kullanılır. Bir bölgeden ne kadar fazla sıklıkta görüntü elde
edilirse o bölgedeki değişimler çok daha doğru ve sağlıklı bir şekilde
analiz edilebilir.
1.3.4. Radyometrik Çözünürlük
Radyometrik çözünürlük, bir algılayıcının elektromanyetik enerjinin
büyüklüğüne karşı hassasiyeti olarak ifade edilmektedir. Radyometrik
çözünürlüğü yüksek olan bir algılayıcı, hedef nesnelerden yansıyan
ışığın yoğunluğundaki çok küçük farklılıkları yakalayabilme kabiliyeti
vardır.
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1.4. Uzaktan Algılamanın Avantajları
Uzaktan algılama teknolojisi ile görüntüyü elde etmek hızlı ve büyük
alanlar için maliyeti ucuzdur. Görüntüler sayısal formatta elde edildiği
için göz ile ayırt edilemeyecek ayrıntılar yakalanabilir. Dünyanın her
yeri için daha sık ve sağlıklı görüntü elde edilebilir. Bu avantajlarını
sayısallık, hızlılık, ucuzluğu, küreselliği, güncellene bilirliği, ayrıntılı
olma, güvenirliliği ve esnekliği olarak sınıflandırabiliriz.
• Sayısaldır: Uydu görüntüleri dijital verilerdir ve sahip olduğu bu
sayısallık neticesinde birçok uzaktan algılama yazılımında
işlenebilir

ve

diğer

CBS’deki

altlık

sayısal

verilerle

değerlendirilebilir.
• Hızlıdır: Uzaktan algılama ile dünyanın birçok yerindeki
lokasyonlar için uydu görüntüsü siparişi verilebilir ve çalışmalar
yapılabilir. Bu lokasyonlara gidilerek görüntü almak için
harcanacak zaman yerine uydu görüntü sipariş edilerek çok daha
kısa sürede ve anlık görüntüler temin edilebilir.
• Ucuzdur: Arazi temelli veri üretme metotlarında arazide
yapılacak çalışmalar taşınacak ekipmanlar ve bu ekipmanların
maliyetleri ile uydu görüntülerinin temininde harcanan maliyet
karşılaştırıldığında uydu görüntülerinin elde edilmesi daha
avantajlı bir hale gelmektedir.
• Küresellik: Uydularla

çok

küçük

alanların

çekimleri

yapılabildiği gibi bütün dünyayı kapsayan çekimler de
yapılabilmektedir. Buda yapılacak çalışmaya göre istenilen
büyüklükte görüntü temin edilmesini sağlamaktadır.
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• Güncellenebilir: Mekâna ait görüntüler uyduların zamansal
çözünürlüklerine bağlı olarak güncellenebilir. Bu sayede
mekânlara ait değişimler (orman örtüsü, yerleşme, kıyı, tarım vb.)
değişik zamanlarda elde edilen görüntülerle izlenebilir ve ileriye
yönelik senaryolar üretilebilir.
• Ayrıntılıdır: Yapılan çalışmaların içeriğine bağlı olarak çok
küçük alanların yüksek çözünürlüklü görüntüleri temin edilebilir.
Piksel boyutları 0.50 m ye kadar inen uydular sayesinde caddeler,
sokaklar, binalar, araçlar, insan vb. unsurlar kolay bir şekilde ayırt
edilebilir.
• Güvenilir: Uydu

görüntüleri

yerden

yansıyan

ışınların

kaydedilmesi sonucu oluştuğu için yeryüzündeki mevcut durumu
olduğu gibi objektif olarak yansıtırlar. Bundan dolayı görüntüler
üzerinde herhangi bir oynama söz konusu olmaz.
• Esnektir: Elde edilen uydu görüntüleri belirli bir amaç için
kullanıldıktan sonra başka bir zaman başka bir amaç için tekrar
kullanılabilir.
2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), jeo-uzamsal verileri yakalamak,
saklamak, sorgulamak, analiz etmek ve görüntülemek için kullanılan
bir bilgisayar sistemidir. Jeo-uzamsal veriler, uzamsal özelliklerin hem
konumunu hem de niteliklerini tanımlar. Örneğin, bir yolu tanımlamak
için konumu ve özellikleri (uzunluk, ad ve yön gibi) belirtilir. CBS,
kullanıcının konumsal verilerini ve diğer birçok jeo-uzamsal veriyi
konumlarına göre yönetmesine olanak tanır ve böylelikle onu mekânsal
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olmayan verilerle ilgilenen iş yönetimi sistemlerinden ayırır. Coğrafi
bilgi sistemlerinin temeli; donanım, yazılım, insanlar ve organizasyon
kavramlarından oluşur (Bolstad, 2016). Sistemler donanım olarak; veri
işleme, veri depolama ve alışverişi için bilgisayarları, basılı kopyalar
için yazıcıları, mekânsal verilerin sayısallaştırılması için tarayıcıları ve
saha çalışması için küresel konumlandırma sistemini (GPS) kullanır.
Ticari veya açık kaynaklı CBS yazılımı; veri yönetimi, veri analizi, veri
görüntüleme ve diğer görevler için bir bilgisayar tarafından yürütülecek
programları ve uygulamaları içerir. Bu programlara ve uygulamalara
yönelik ortak kullanıcı ara yüzleri, Windows veya Linux işletim
sistemini kullanan menüler, simgeler ve komut satırlarıdır (Chang
2016).
2.1. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarihi
CBS’nin geçmişi 1960’lı yılların ortasına dayanmaktadır. Bu çıkarım;
o yıllarda yapılan kent planlaması, arazi yönetimi ve coğrafi kodlama
gibi çeşitli alanlarda hızla gelişen hesaplama araçlarının, özellikle
bilgisayar

şekillerinin

uygulanmasına

dayanmaktadır.

Sistemin

yapılmış ilk büyük projesi Kanada Coğrafi Bilgi Sistemi olarak kabul
edilir (Antenucci ve ark., 1991). Kanadalı araştırmacılar tarafından
toplanan büyük miktardaki harita verilerinin analiz edilmesiyle birlikte
oluşturulan haritaların sayısallaştırılması yapılmış ve CBS tarihinin ilk
projesi olarak kabul görmüştür. CBS, harita boyutlu sayısallaştırıcılar,
yüksek çözünürlüklü tarayıcılar ve çiziciler dâhil olmak üzere özel giriş
ve çıkış cihazları gerektirmektedir. Bu kavramların 1960'larda
geliştirilmesi mümkün olmasa da bu ihtiyaçlar önemli bir itici güç rolü
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üstlenmişlerdir. Bu durum çok hızlı gelişen bir teknoloji olarak
nitelendirilmesinin temel sebebini oluşturmuştur. CBS'nin büyük
büyüme dönemi 1980’lerin başına dayanmaktadır. Bu dönemde
ilişkisel bir veri tabanını ve VAX ve Prime gibi süper mini bilgisayarları
destekleyen yönetim sistemlerinin (DBMS) geliştirilmiş ve bu
sistemlerin sahip olduğu donanımların teknolojisi ilerletilmiştir.
1980'lerde CBS faaliyetlerinin gelişmesi, büyük ölçüde IBM firmasına
ait kişisel bilgisayarların ve Microsoft Windows gibi şekil kullanıcı ara
yüzlerinin ortaya çıkmasıyla tetiklenmiştir. Sistemlerin işleyişi için
kullanılan ana bilgisayarlardan farklı olarak, şekil kullanıcı arabirimiyle
donatılmış kişisel bilgisayarlar, daha kullanıcı dostu olarak görülmüş
ve bu nedenle de kullanıcı deneyimleriyle beraber kullanım kapsamları
da genişlemiştir. CBS uygulamaları da bahsedilen kapsamlarda yer
bulmuş ve 1990'larda bazı kullanıcılar için ana kullanım gerekçesi
haline gelmiştir. Mevcut gelişmelerdeki en büyük faktörlerden bir
tanesi de 1980'lerde ticari CBS paketleri piyasaya çıkması olarak kabul
edilmektedir. Çevresel Sistemler Araştırma Enstitüsü (Environmental
Systems Research Institute, Esri), bu yıllarda yayınladığı ARC/INFO
isimli yazılımıyla beraber noktasal bilgilerin özelliklerini bir veri tabanı
yönetim sistemiyle birleştirmeyi başarmış ve CBS tarihinde önemli bir
adım atmıştır (Şekil 2). 1980’lerde tanıtılan GRASS (Coğrafi Kaynak
Analizi Destek Sistemi), CBS için ilk ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım
olmuştur. Bunlar dışında QGIS (eski adıyla Quantum GIS) ve SAGA
GIS (Otomatik Yer bilimsel Analiz Sistemleri) gibi diğer ücretsiz ve
açık kaynaklı yazılım paketleri son yıllarda GRASS firması bünyesine
katılmıştır. Günümüzde CBS'ye en çok Linux veya Windows
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sistemlerinde çalışan ağa bağlı bir uygulama olarak rastlanmakta ancak
daha basit sürümler tabletler dâhil olmak üzere daha küçük

platformlarda sahada kullanılmaktadır (Goodchild, 2003).
Şekil 2. IBM tarafından üretilen kişisel bilgisayardaki ARC/INFO ara yüzü
(Anonim, 1986)

2.2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Bileşenleri
CBS’nin işleyişi kullanıldığı her platformda farklı özellikler taşısa da
temelde; veri toplama, veri yönetimi, vektör veri analizi, raster veri
analizi ve veri görüntüleme bileşenlerine sahiptir (Goodchild, 2018).
Bu işlemler belirli bir sırayı takip etmek zorunda değildir. Bir projenin
başlangıcında verileri keşfetmek veya proje sırasında çıktılar takip
etmek için verilerin görüntülenmesi mümkündür. Bu bölümde CBS’nin
temel bileşenleri incelenecektir.
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2.2.1. Veri Toplama
Veri toplama, genellikle bir CBS projesi için ilk adım olarak
görülmektedir. 1990'ların başında, Amerika Birleşik Devletleri'ne
(ABD) ait farklı resmi kurumlar, kamuya açık verileri paylaşmak ve
kullanıcıları çeşitli veri kaynaklarına yönlendirmek için açık erişimli
web siteleri kurarak verilere ulaşmanın kolaylaştığı döneme geçişi
sağlamışlardır (Mark ve ark., 1997). Bu açık erişimli web sitelerinin
içinde “data.gov” gibi coğrafi bilgiler de bulunan veri tabanlarının
olması,

CBS

çalışmalarının

farklı

sektörlerde

kullanılarak

yaygınlaşmasına ve doğruluğunun artmasına ortam sağlamıştır. 2021
itibariyle, data.gov web sitesinde 314 000'den fazla jeo-uzamsal veri
kümesi

gösterilmekte

ve

çeşitli

kurumlara

veri

akışı

gerçekleştirilmektedir (Anonim, 2021a). Türkiye’de bu veriler T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
bünyesinde bulunmakta ve 2015 yılında resmi gazetede yayınlanan
29288

numaralı

yönetmeliğe

ait

maddeler

doğrultusunda

paylaşılmaktadır. Jeo-uzamsal verilerin dağıtımı için hükümetler dışı
uygulamalar da mevcuttur. Örneğin, Google Earth hem geçmişi hem de
sunduğu güncel uydu görüntülerinin farklı programlarda raster olarak
kullanılabilmesi olanağıyla beraber en popüler uygulama konumdadır.
Bunun dışında bahsedilmesi gereken diğer bir uygulama ise; kitle
kaynak kullanımı yoluyla toplanan sokak haritaları ve arazi kullanımı
gibi küresel kapsamın ücretsiz coğrafi verilerini sunan İngiltere
merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan OpenStreetMap’tir.
Herkese açık verileri kullanmak için, veriler hakkında bilgi sağlayan
meta verileri elde etmek önemlidir. Meta veriler tipik olarak dijital
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coğrafi veri ve hizmetlerin tanımı, kapsamı, kalitesi, mekânsal ve
zamansal yönleri, içeriği, diğer özellikleri hakkında bilgi sağlar
(Montoya, 2003). Herkese açık veriler mevcut değilse, yeni jeouzamsal veriler kâğıt haritalardan sayısallaştırılabilir veya uydu
görüntüleri, GPS verileri, anket verileri, sokak adresleri ve metin
dosyalarından

oluşturulabilir.

Jeo-uzamsal

veriler

ise

manuel

sayısallaştırma, tarama veya ekran üzerinde sayısallaştırma kullanılarak
sayısallaştırılabilmektedir. Aynı şekilde, x ve y koordinatlı sokak
adresleri ve metin dosyaları, Google, Yahoo, MapQuest ve diğerleri
tarafından sağlanan çevrimiçi coğrafi kodlama hizmetlerine benzer bir
işlem olan coğrafi kodlama yoluyla nokta özelliklerine dönüştürülebilir.
2.2.2. Veri Yönetimi
Coğrafi bilgi sistemleri, boyut olarak büyük olabilen vektör verilerinin
temel özelliklerini işlemek için genellikle bir veri tabanı yönetim
sistemi (DBMS) kullanılmaktadır. Örneğin bir topoğrafya haritasındaki
çokgenler, fiziksel ve kimyasal toprak özellikleri ve toprak
yorumlarıyla ilgili farklı özellikler ile ilişkilendirilebilir. Taranan
veriler noktasal veriler kadar önemli değildir çünkü hücre değerleri
piksel konumlarına bağlıdır (Maidment ve Morehouse, 2002). Vektör
verilerinin temel özellikleri DBMS'de kompleks yapıları olan
tablolarda

tutulmaktadır. Mekânsal

özellikleri

satıra, noktasal

özellikleri sütuna göre temsil eden tablo veri tabanlarının en önemli
tablosu olarak bilinmektedir. Bu tablolarda; sütun ve satırların kesişimi
belirli bir özelliğin belirli bir öznitelik değerini listelemektedir.
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2.2.3. Vektör Veri Analizi
Vektör veri analizini oluşturan temel bileşenler veri tamponlama
(buffering) ve bindirme (overlay) olarak adlandırılır (Chang 2019).
CBS'de tamponlama işlemi, noktalardan oluşan doğruların belirli bir
mesafesi içinde tüm alanı kapsayan herhangi bir nokta, çizgi veya
poligon etrafında çizilen bir bölge oluşturmak anlamına gelmektedir
(Şekil 2. a). Bu bölge yeni bir çokgen şeklinde bir CBS tarafından
çizilmektedir (Jensen ve Jensen 2013). Poligonlar için alan özelliğinin
sınırlarından içe doğru bir mesafe belirlemek için “negatif
tamponlama” da kullanılabilir (Anonim, 2021b). Tamponlar hem raster
hem de vektör veri modeli problemleri için kullanılabilir (Longley ve
ark., 2013). Bindirme, aralarındaki ilişkileri tanımlamak amacıyla
birden çok veri setini (farklı temaları temsil eden) üst üste getiren bir
CBS işlemidir (Keith, 1997). Bindirme, farklı giriş veri setlerini bileşik
bir harita oluşturur (Şekil 3).
Tamponlama ve bindirmenin yanı sıra, harita katmanlarını veya
mekânsal özellikleri yönetmek için de farklı işlemler bulunmaktadır.
Bu işlemler, iki veya daha fazla katmanı tek bir hale getirebilmekte
veya tek olan bir katmanı iki veya daha fazla katman haline
getirebilmektedir. Bu sayede, bir katmandan başka bir katmandaki
özellikleri silmek ve özellikleri başka bir katmandaki özelliklerle
değiştirerek güncellemek mümkün olmaktadır (Chang, 2016).
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Şekil 2. Tamponlama (buffering) ve bindirme (overlay) uygulamaları örnekleri
(Chang, 2016)

2.2.4. Raster Veri Analizi
Raster veri analizinde; analizin tek hücreler, hücre grupları veya
rasterın tamamını kapsayan hücreler düzeyinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğine bağlı olarak yerel, bitişik, bölgesel ve küresel
olmak üzere dört temel araç bulunmaktadır. Bu dört temel araç, cebire
(algebra) benzer bir sözdizimine sahip gayri resmi bir dil olan harita
cebiri (map algebra) kullanılarak analizde birleştirilebilir (Tomlin,
1990). Harita cebiri, CBS ile kullanım için yaygın olarak benimsenmiş
genel bir kurallar, yetenekler ve teknikler kümesidir (Tomlin, 1994). Bu
veri analizi araçlarına ek olarak, raster katmanlarını, akarsuları ve su
havzalarını kırpma veya mozaikleme gibi tarama veri yönetimi araçları
da bulunmaktadır. Uzamsal enterpolasyon, diğer noktalardaki değerleri
tahmin etmek için bilinen değerlere sahip noktaları kullanmakta ve
işlem sırasında referans noktalarından sürekli olarak yüzey verileri
oluşturmaktadır. Örneğin; uzamsal enterpolasyon, hava durumu
istasyonlarında bilinen yağış okumaları ile bir yağış rasterı oluşturmak
için kullanılabilir. Ayrıca sistemde veya projede oluşabilecek en düşük
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maliyetli yol analizi hesaplanmasında, yolların, boru hatlarının veya
iletim hatlarının planlanmasında da kullanılabilmektedir.
2.2.5. Veri Görüntüleme
Haritalar, CBS’ne bir ara yüz olarak kabul edilmektedir (Kraak ve
Ormeling, 1996). Haritalardaki jeo-uzamsal verileri görüntülerken,
coğrafi bilgilerin okuyucuya iletilmesi için; başlık, mekânsal görüntü,
ölçek çubuğu, kuzey oku ve diğer öğeler CBS tarafından birleştirilir.
Bu öğeler CBS programları tarafından haritanın dengeli, tutarlı ve
düzenli olacağı şekilde düzenlenmektedir. Düzenlemenin odak noktası,
genellikle eşlenen verileri göstermek için harita sembollerini kullanan
kısımdır. Örneğin, bir ülkeye ait farklı büyüklükteki şehirlerin
dağılımını görüntülemek için dereceli daireler kullanılabilir. Dereceli
daire haritasının yanı sıra, diğer nicel haritalar arasında; nokta haritası,
alan tabanlı harita ve akış haritası gibi türler bulunmaktadır. Bu harita
türleri, okuyucuya niceliksel bilgileri iletmek için farklı görseller (renk,
ton vb.), şekiller, boyutlar, desen ve dokular gibi değişkenler kullanır
(Slocum ve ark., 2008). Bir harita CBS'nde oluşturulduktan sonra,
sunum için yazdırılabilir veya şekil dosyası olarak kaydedilebilir.
CBS'de hazırlanan bir harita ayrıca bir KML (Keyhole Markup Dili)
dosyasına dönüştürülebilir, Google Earth veya Google Haritalar'a
aktarılabilir ve bir web sunucusunda herkese açık olarak paylaşılabilir
(Cinnamon ve ark., 2009).
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3. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS UYGULAMALARININ
TARIMDA KULLANIMI
Tarımsal ürünlerin üretim faaliyetlerinin planlanması, tarımsal üretim
aşamasında doğa ve çevrenin korunması, uygun teknikler ışığında
üretim yapılarak verimim artması ve bu ürünlerin işlenerek
pazarlanmasında CBS den faydalanılmaktadır. Tarımsal üretimde
verimlilik artışı sağlamak için üretime uygun olan teknolojinin
kullanılması gereklidir ve bundan dolayı günümüzde hassas tarım
tekniği ile üretim ön plandadır. Toprak bilgilerinin, tarım traktörlerinin,
uydu verilerinin kullanımından yararlanıldığı bir CBS teknolojisi
sayesinde

tarımsal

faaliyetler

hassas

ve

tekniğe

uygun

yapılabilmektedir. Tarımsal üretimden sonra üretilen ürünlerin
işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, ürünlerin nakliyesi için
gerekli bütün bilgilerin sağlanması gerekmektedir bu bağlamda harita
bilgilerinin kullanabilen teknoloji sahip CBS sistemi kullanılmaktadır
(Nişancı ve ark., 2010).
Konum verilerinin toplanması, depolanması, görsel bir hale getirilerek
analiz edilmesi açısından CBS teknolojisi büyük ölçüde kabul gören ve
kullanılan bir sistemdir (Tsou, 2004).
İklim verilerinden yararlanılarak kanada da bitkisel üretim için elverişli
alanları saptamak amacıyla iklimsel değişiklikler modellenmiştir ve
spline enterpolasyon yöntemi kullanılmıştır. Yükseklik, enlem ve
boylam verilerinden yararlanılarak yağış ve sıcaklık değerleri için de 1
km hücre boyutu veri katmanı üretilmiş ve sonuç olarak bitkisel üretim
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için en elverişli konumlar 1 km hücre boyutunda saptanmıştır
(McKenny ve ark., 2001).
Uydu görüntüleri sayesinde birçok katmanı bir arada kullanmasından
dolayı mevcut üretim yerlerinin tespit edilmesinde önemli bir
teknolojik sistemdir (Silva ve Blanco, 2003).
Eksik ve yanlış bir bilgi kaynakların israf edilmesine, doğrudan veya
dolaylı bir şekilde bilinçsiz ve plansız bir üretime, böylelikle de verimin
düşmesine, pazarlama sorunlarının ortaya çıkmasına, rekabetin
düşmesiyle birlikte gelir kaybında azalmaya neden olmaktadır (Sındır,
2001).
Bölgesel bazda referans bitki su tüketimi oranlarının bilinmesi tarım
alanında su ihtiyacının belirlenmesi, hidrolojik çalışmalarda ve su
kaynaklarının planlanmasında önemli bir yere sahiptir. Son zamanlarda
bölgesel bazda dağılım göstermekte olan referans bitki su tüketimi
verileri gittikçe önem kazanmaktadır (Dolman, 1992; Blackie ve
Simpson, 1993). Yunanistan da yapılan bir çalışma buna örnek olarak
gösterilebilir. Referans bitki su tüketiminin bölgesel dağılımı CBS
sistemi ile alınan verilerin işlenmesi sayesinde belirlenmiş durumdadır
(Dalezios ve ark., 2002).
CBS’nin kullanımı erozyon riskinin haritalanması için kullanılmaya
başlanmış ve gün geçtikçe farklı alanlarda kullanılmaya devam etmiştir.
(Çetin ve Gülmez, 2003). CBS teknolojisi bir bilgi sistemidir ve coğrafi
bilgilere erişimi çok iyi bir şekilde sağladığından dolayı birçok alanda
oldukça fazla kullanılmaktadır. CBS teknolojinin uygulama alanları
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olarak çevrenin ve doğal kaynakların yönetilmesin de, arazilerin
toplulaştırılmasın da, şehirlerin planlanmasın da tarım arazilerin de
bulunan ürünlerin verim tahminlerinin kullanımın da, arazilerin ürün
desenini ve arazi yapılarını belirleme de, bir yatırım söz konusu
olduğun da uygun yer seçiminin belirlenmesin de, pazarlama, eğitim,
askeri uygulamalar, sağlık (hastane hizmetleri), nüfus yoğunluğu ve
artışı gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Akça ve Esengün, 2003;
Çiçek ve Şenkul, 2006).
Orta karadeniz bölgesinde bitki bazında yapılmış olan bir zonlama
çalışmasında kanola üretim alanları için ideal yerlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bunun için kanolanın yetişmesi için ihtiyaç duyduğu
toprak ve topografya gibi özelliklerin yanında alansal dağılıma sahip
olan iklimsel verilerden de yararlanılmıştır (Güler ve ark., 2005).
Tarımsal alanların parselasyonu, toprak haritası, sulu tarım ve tarımsal
kullanım için uygunluk durumu, arazi sınıflandırılması yapılırken
belirlenen katmanlar CBS ortamına aktarılır ve bu sayede en uygun
arazi kullanım şekli ortaya çıkarılmış olur. Bu sonuçlar neticesinde
belirlenmiş parseller için ideal yönetim şekli, üretim deseni, arazinin
kullanımı

veya

münavebe

sisteminin

belirlenmesi,

belirlenen

münavebe sistemine uygun üretim deseninin saptanması sağlanmış olur
(Çoşar ve Engindeniz, 2011).
Yapılan bir çalışmada da iklim özelliklerine bakılarak fasulyenin
yetişebileceği uygun alanları belirleyebilmek ve modellemek için
yükseklik, boylam, enlem ve ortalama aylık yağış ve sıcaklık gibi
verilerden yararlanılmıştır (Jones ve ark., 1997).
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Uygulama şekillerine göre CBS sistemine farklı isimler verilmektedir.
Toprak bilgi sistemleri ile tarım bilgi sistemleri bunlar arasındadır.
Tarımsal amaçlı olarak CBS’nin yaygın kullanımı toprak tasnifi, yıllık
ürün tahminin de, toprak etütlerinin yapılması, havzaların planlanması
konularını ele almaktadır (Yomralıoğlu, 2000.). Toprak bilgi sistemi,
toprağın özelliklerini harita şeklinde sayısal bir ortamda depolar ve
analizlerini temel alır (Harmon ve Anderson, 2003).
Uydu görüntülerinden yararlanarak tarım alanlarının tespit edilmesini,
tarım arazilerinin iyileştirilmesini, arazilerde bulunan bitki örtülerinin
belirlenmesi ve bu hastalıların hangi bölgelerde bulunduğunu
belirlemekte kullanılabilmektedir. Tarım arazilerinin izinsiz bir şekilde
kullanılması durumuda CBS yöntemi ile belirlenebilmektedir.
(Yomralıoğlu, 2000).
CBS arazi şartlarının belirlenmesinde de yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Toprak kaymasının riskli ve tehlikeli olduğu yerleri
belirlemek ve bu alanlar için gerekli tedbirleri alabilmek adına yeraltın
da bulunun suların akışı ve toprak kayması arasında ilişki bulunan
birçok veri CBS katmanında değerlendirilmiştir (Zhou ve ark., 2003).
4. SONUÇ
Uzaktan algılama uyduları sivil ve ticari amaçlı kullanılmaya başladığı
yıllardan itibaren teknolojideki gelişmelerle birlikte kullanıcılara
yeryüzündeki bilgileri daha hızlı, ekonomik ve güncel olarak
sunmaktadır. Özellikle son yıllarda giderek artan alana bağlı olarak
doğru veri ihtiyacını hızlı şekilde karşılamak için önemli bir araç olarak
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ortaya

çıkmaktadır.

Yeryüzünde

meydana

gelen

değişimlerin

izlenmesi, analizi ve modellenmesi uzaktan algılama teknolojisi
sayesinde etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

Uzaktan

algılama teknolojisindeki gelişmeler ve elde edilen uydu görüntülerinin
hızlı, güvenilir ve güncel olması veri kaynağı uydu görüntüleri olan
coğrafi bilgi sistemlerinin de ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Uzaktan
algılama teknolojileri sayesinde dünyamızın büyük bölümü farklı
zaman aralıklarında, çeşitli yersel ve spektral çözünürlüklerde
görüntülenebilmekte ve elde edilen bu uydu görüntüler birçok farklı
disiplinler tarafından da temel altlık olarak kullanılabilmektedir.
Haritacılık, hidroloji, tarım, jeoloji, maden, ormancılık, çevre, şehircilik
faaliyetleri vb. alanlar uzaktan algılama teknolojisinin en çok
kullanıldığı alanlardır. Uzaktan algılama teknolojisinin her geçen gün
gelişmesiyle birlikte kullanım alanları da artmakta, doğa ve
insanoğlunun meydana getirdiği olayların izlenmesinde de sürekli
ilerleme kaydederek önemli bir bilim dalı olmaya devam etmektedir.
Uzaktan algılama tekniğinin en yaygın kullanıldığı alan yapılan
çalışmalarında gösterdiği gibi tarım ve doğa bilimleridir. Tarım
sektörünün gelişmesi ve tarımsal alanların kontrolü ve sürdürülebilirliği
için sıklıkla görüntü alabilen görüntüleme sistemlerine çok gereksinim
duyulmaktadır. Uzaktan algılama tekniği, özellikle tarım arazilerin
belirlenmesinde ve buna yönelik envanter çalışmalarında, bitki
deseninin belirlenmesinde, toprakların haritalanmasında ve korumasına
yönelik alınacak tedbirlerin uygulanmasında, bitki su tüketimlerinin
belirlenmesinde, rekolte bilgilerinin, bitki hastalık ve zararlıları gibi
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tarımsal istatistik verilerinin sağlıklı ve yüksek doğruluk oranı ile elde
edilmesi konularında oldukça başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.
Ayrıca, bölgesel veya ulusal düzeyde tarımsal arazi kullanım ve üretim
planlamaları, teşvik desteklerinin belirlenmesinde ve beyan kontrolü
çalışmalarında kullanılabilecek etkili bir sistem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Böylece tarımsal üretim alanlarında meydana gelebilecek
her türlü değişikliklerin izlenebilmesi, daha sağlıklı verilerin elde
edilmesi ve karar vericilerin daha başarılı ulusal tarım politikaları
üretmesine olanak sağlanabilecektir.
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GİRİŞ
Sistematik sınıflandırmada Rosaceae familyasının Prunus cinsine dahil
edilen badem (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb. sinonim Prunus
amygdalus Batsch., Amygdalus communis L., Amygdalus dulcis Mill.)
dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyve türlerinden
birisidir (Bate-Smith, 1961; FAO, 2021). Anavatanının Orta Asya
ülkeleri olduğu bilinen badem günümüzde beş kıtada 60’dan fazla
ülkede birbirinden çok farklı ekolojik özelliklere sahip alanlarda
yetiştirilmektedir (Gradziel, 2017; FAO, 2021). Tablo 1.1.’de badem
üretim miktarlarına göre sıralanmış ilk 10 ülkeye ait 2019 yılı kabuklu
badem üretim miktarları (ton), badem yetiştiriciliği yapılan toplam alan
(da) ve verilerin oranlanmasıyla elde edilen birim alan başına düşen
toplam üretim miktarı (kg/da) değerleri sunulmuştur (FAO, 2021).
Tabloda

sunulan

değerler

incelendiğinde,

Amerika

Birleşik

Devletleri’nin (ABD) gerek toplam üretim miktarında (1.936.840 ton)
gerekse de birim alan başına düşen üretim miktarında (406 kg/da) ilk
sırada yer aldığı görülmektedir. Ülkemiz 470.880 dekar alanda yaptığı
150.000 tonluk üretimi ile dördüncü sırada yer almış, birim alanda elde
edilen ürün miktarı bakımından ABD ve Avustralya’nın ardından ikinci
sırada yer almıştır. İspanya en geniş alanda (en yakın takipçisi olan
ABD’nin yaklaşık 1,5 katı) badem yetiştiriciliği yapan ülke olmasına
rağmen, toplam üretim miktarında ABD’nin çok gerisinde (yaklaşık
altıda biri) kalmıştır. Bu durumun çeşitli sebepleri olabileceği gibi
başlıca sebebinin yetiştiricilik koşulları olduğu ve yetiştiricilik
koşullarında da sulamanın en önemli etken olduğu söylenebilir. Zira
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İspanya’da badem yetiştiriciliğinin önemli bir kısmı susuz koşullarda
yapılmaktadır ve önceki çalışmalar sulamanın badem ağaçlarında
verimliliği önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur (Hutmatcher ve
ark., 1994; López-López, 2018). Bu bağlamda badem yetiştiriciliğinde
yüksek verimlilik için sulamanın yeterli ve etkili bir şekilde yapılması
önem taşımaktadır.
Tablo 1. Badem Üretim Miktarı Sıralamasında İlk 10 Sırada Yer Alan Ülkelere Dair
Bazı Badem Üretim Verileri
Birim

Alanda

Üretilen

Miktar

Üretim Miktarı

Yetiştiricilik Alanı

(ton)

(da)

ABD

1.936.840

4.775.300

406

İspanya

340.420

6.872.300

50

İran

177.015

795.970

222

Türkiye

150.000

470.880

319

Avustralya

146.410

379.030

386

Fas

102.185

1.906.120

54

Suriye

80.258

715.200

112

Tunus

80.000

2.254.530

35

İtalya

77.300

520.400

149

Cezayir

72.412

353.800

205

Dünya Toplam

3.497.148

21.263.040

164

Ülke

(kg/da)
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Badem ağaçları her ne kadar kuraklığa dayanıklı bir bitki türü olarak
kabul edilmekteyse de, suyun bitki gelişimi ve verimliliği üzerindeki
etkileri konu ile ilgili yürütülmüş çalışmalarda karşılaştırmalı olarak
incelenerek ortaya koyulmuştur. Bu çalışmalar badem yetiştiriciliğinde
verim ve kalite için suyun ne denli gerekli olduğunu göstermiştir.
Bununla birlikte, badem yetiştiriciliği yapılan alanlarda sulama
imkânlarının kısıntılı olması badem üreticilerini sulamadan veya
kısıntılı sulama yaparak badem yetiştiriciliği yapmaya zorlamaktadır.
Çevre kirliliğinin yanı sıra küresel iklim değişikliğinin de olumsuz
etkisi altında olan su kaynaklarının önemi; özellikle artan nüfus ile
birlikte artan ihtiyaçlar dolayısıyla giderek artmaktadır. Küresel ısınma
ve dolayısıyla meydana gelen iklim değişikliğinin etkileri, bugün tüm
çevrelerce kabul edilen netlikte hissedilmektedir. Söz konusu durum
özellikle kuraklık ve çölleşmenin artışına sebep olmaktadır. Bu
nedenle, gerek su kaynaklarının azalması, gerekse de yağışa bağımlı
olan kuru tarım nedeniyle yağışın miktar ve dağılımında meydana
gelebilecek değişiklikler ciddi bir şekilde etkilerini hissettirebilmektedir.
Dünyada badem yetiştiriciliği yapılan alanların büyük bir çoğunluğu
kurak ve yarı kurak iklim şartlarının etkisi altındadır. Bu bağlamda
yetiştiricilikte sulama suyunun mümkün olan en etkili bir şekilde
kullanılması, üzerinde sıklıkla durulan bir konu olmuştur. Bu amaçla
farklı uygulamalar geliştirilmiş ve geliştirilen bu uygulamalar
doğrultusunda çeşitli araştırmalar yürütülmüştür. Bu uygulamalar
arasında; bitkilerin topraktaki mevcut sudan faydalanma oranını
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artırmak, bitkilerde kuraklık stresi dolayısıyla meydana gelen stres ve
etkilerini azaltmak, toprak suyunun muhafazası gibi uygulamaların
yanında, sulama suyunun olağandan daha az miktarlarda verilmesi ile
uygulanan kısıntılı sulama uygulamaları da üzerinde çok durulan ve
çeşitli çalışmalar yürütülen bir strateji olmuştur. Bu çalışmada da
badem

yetiştiriciliğinde

farklı

stratejilerdeki

kısıntılı

sulama

uygulamalarının etkinliklerinin araştırılması amacıyla yürütülen bazı
çalışmaların derlenmesi amaçlanmıştır.
1. KISINTILI SULAMA NEDİR?
Kısıntılı sulama, bitkisel üretimde sulama gereksiniminin bir kısmının
karşılandığı, bir başka deyişle yetiştiriciliği yapılan bitkilere ihtiyacı
olan sudan daha az bir miktarının verilmesidir. Bu özelliği ile kısıntılı
sulama uygulamaları ile su kullanım etkinliğinin artırılması ve daha
fazla alanın sulanması mümkün olabilmektedir (Chai ve ark., 2016).
Kısıntılı sulama uygulamalarında, sulama suyu miktarı su stresi
dolayısıyla meydana gelen verim ve kalite kaybı ile ortaya çıkan gelir
azalışı ile üretim maliyetlerinden yapılan tasarrufun birbirine eşit
olduğu noktaya kadar azaltılabilmektedir. Bununla birlikte kısıntılı
sulama uygulamaları her zaman verim ve kalite kayıpları ile
sonuçlanmamaktadır. Goldhamer ve ark. (2006) tarafından yürütülen
bir çalışma kapsamında badem ağaçlarında uygulanan kısıntılı sulama
uygulamalarından

bazılarında

elde

edilen

verim

ile

kontrol

bitkilerinden elde edilen verim arasındaki fark istatistiki açıdan önemli
bulunmamıştır. Benzer şekilde Amorim ve ark. (2021) yürüttükleri
çalışmada portakal ağaçlarında farklı kısıntılı sulama uygulamalarının
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etkilemeden

uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Öte yandan Lipan ve ark. (2019)
badem ağaçlarında yürüttükleri çalışma sonucunda kısıntılı sulama
uygulamaları ile meyve kalitesinin olumlu yönde de etkilenebileceğini
bildirmişlerdir. Dolayısıyla kısıntılı sulama uygulamalarından elde
edilecek faydanın artırılabilmesi için uygun bir kısıntılı stratejisi ile
birlikte uygun bir zamanlama ve miktar planlaması önem taşımaktadır.
2.

BADEM

YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KISINTILI SULAMA

UYGULAMALARI
Kısıntılı sulama uygulamalarından elde edilen faydanın artırılması için
uygun bir stratejinin belirlenerek uygulanması önem taşımaktadır. Bu
bağlamda sulama düzeyi, sulanacak alan miktarı, iklim ve toprak yapısı
gibi ekolojik koşullar ve bitki türünün bitki gelişim özellikleri (duyarlı
olduğu dönemde su ihtiyacının tamamının, diğer dönemlerde eksik su
verilmesi gibi) uygun kısıntılı sulama stratejisinin ve miktarının
belirlenmesinde önem taşımaktadır. Nitekim, badem yetiştiriciliğinde
de uygun kısıntılı sulama stratejisi ve miktarının belirlenebilmesi için
çeşitli

çalışmalar

yürütülmüştür.

Badem

yetiştiriciliğinde

kullanılabilecek en uygun kısıntılı sulama stratejisi ve miktarının
belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalarda kullanılan kısıntılı
sulama stratejilerini; Sürekli Kısıntılı Sulama (Sustained Deficit
Irrigation-SDI) ve Kontrollü Kısıntılı Sulama (Regulated Deficit
Irrigation-RDI) başlıkları altında incelemek mümkündür.
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2.1. Sürekli Kısıntılı Sulama (Sustained Deficit Irrigation-SDI)
Uygulamalarının Etkinliğinin İncelendiği Çalışmalar
Sürekli kısıntılı sulama (SDI) her sulamada verilen sulama suyu
miktarının azaltılması, sulama aralıklarının uzatılması veya bitki
sırasının bir tarafının belirli aralıklarla sulanması gibi yöntemlerle su
kısıntısının tüm yetiştiricilik dönemleri boyunca uygulandığı bir
kısıntılı sulama stratejisidir (Goodwin, 2002). Aşağıdaki paragraflarda
badem

yetiştiriciliğinde

SDI

uygulamalarının

etkinliklerinin

incelenmesi amacıyla yürütülen bazı çalışmalara dair özet bilgiler
verilmiştir.
Hutmatcher ve ark. (1994) tarafından 1980 ile 1987 yılları arasında
Kaliforniya’da yürütülen bir çalışmada, Nemaguard anacı üzerine
aşılanmış Butte ve Ruby çeşitlerine ait ağaçlara farklı seviyelerde
yapılan SDI uygulamalarının etkileri incelenmiştir. SDI seviyeleri
deneme alanında hesaplanan ETc (deneme alanındaki yüzey
buharlaşması miktarının (ETo), bitki türüne özel bitki katsayısının (Kc)
çarpılmasıyla (ETc = ETo × Kc) hesaplanan bitki su tüketim miktarı
Stetudo ve ark. (2012), bazı çalışmalarda eşitliğe gölgeleme faktörü
(Kr) de dahil edilmektedir (ETc = ETo × Kc × Kr) (Girona ve ark.
2005)) değerine göre hesaplanmış, hesaplanan ETc’nin %50, %75,
%100, %125, %150 ve %175’inin verilmesiyle uygulanmıştır.
Çalışmada kullanılan ağaçlar 1980 yılında dikilmiş olup kısıntılı sulama
uygulamaları ve bitki gelişimi ve verim değerlerinin ölçüm ve
değerlendirmeleri 1983 yılından başlayarak 1987 yılına kadar
sürdürülmüştür. Çalışma sonucunda en yüksek bitki gelişiminin en
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yüksek seviyede gerçekleşmesi için ETc’nin %100’ünün uygulandığı
sulama programının yeterli olmadığı, en yüksek verim ve bitki
gelişiminin ETc’nin %125 ve %150’sinin karşılandığı sulama
programlarında elde edildiği bildirilmiştir.
García-Tejero ve ark. (2020) GN15 (Garnem) anacı üzerine aşılı 7
yaşındaki Marta, Guara ve Lauranne çeşitlerine ait ağaçlarda 2019
yılında Seville, İspanya’da yürüttükleri çalışmalarında ETc’nin
%75’inin ve %65’inin verildiği iki SDI uygulamasının bazı meyve
kalite özellikleri üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda
meyve ağırlığı, önemli bir meyve aroma bileşeni olan Benzaldehit
içeriği ve genel meyve kalitesinin her üç çeşitte de yapılan sulama
uygulamalarından etkilenmediği görülmüştür.
2.2. Kontrollü Kısıntılı Sulama (Regulated Deficit Irrigation-RDI)
Uygulamalarının Etkinliğinin İncelendiği Çalışmalar
Kontrollü kısıntılı sulama (RDI); su kısıntısının tüm vejetasyon süresi
boyunca uygulanması yerine bitkinin bazı gelişim dönemlerinde,
genellikle de bitkilerin susuzluğa en dayanıklı olduğu veya en az
miktarda suya ihtiyaç duyduğu dönemlerde, uygulandığı bir kısıntılı
sulama yaklaşımıdır (Chai ve ark., 2016). Aşağıdaki paragraflarda
badem yetiştiriciliğinde farklı yöntemlerle uygulanan kontrollü kısıntılı
sulama uygulamalarının etkinliklerinin incelenmesi amacıyla yürütülen
bazı çalışmalara dair özet bilgiler verilmiştir.
Romero ve ark. (2004) Murcia, İspanya’da yürüttükleri bir çalışmada
Franco anacı üzerine aşılı 13 yaşındaki Cartagenera badem çeşidine ait
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ağaçlarda 1997-2000 yılları arasında ETc’nin tamamının verildiği tam
sulama ile bir RDI uygulamasını kıyaslamışlardır. Araştırmacılar RDI
uygulaması için iç doldurma aşamasında (Haziran başı ile Ağustos başı
arasında) tam sulamanın %20’sini, diğer sulamalarda ise tam sulama ile
aynı miktarlarda su vermişlerdir. Çalışmanın sonunda tam sulamada
ortalama yıllık 619.4 mm su verilmişken, RDI uygulamasında bu miktar
457.6 mm olmuştur. Araştırma alanına 1998 yılında 200 mm, 1999
yılında 243 mm, 2000 yılında ise 384 mm yağış düştüğü bildirilmiştir.
Yapılan RDI uygulamasının tam sulama ile karşılaştırıldığında ağaç
başına düşen meyve sayısı ve toplam verimi etkilemediğini bildiren
araştırmacılar yapılan RDI uygulamasının özellikle yağışın az olduğu
1999 yılında yaprak alanının azalmasına ve yaprakların erken
dökülmesine neden olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar elde
ettikleri bulgulara dayanarak badem ağaçlarının iç doldurma
aşamasında su stresine daya az duyarlı olduğunun görüldüğünü, yarıkurak bölgelerde bu dönemde yapılacak RDI uygulamasının, yaprak su
potansiyelini 2 MPa’ın (megapaskal) altına düşürmeyecek şekilde
yapmak kaydıyla, verimli bir yetiştiricilik için uygulanabileceğini
önermişlerdir.
Romero ve ark. (2004) Murica, İspanya’da 1997 ile 2000 yılları
arasında yürütülen başka bir çalışmada 13 yaşındaki Cartagenera
çeşidine ait badem ağaçlarında farklı RDI uygulamalarının toprak-altı
damlama sistemi ile kombine ederek kıyaslanması amaçlanmıştır.
Çalışmada T1 uygulaması olarak tam sulama yapılmıştır. T2
uygulamasında iç doldurma aşamasında ETc’nin %20’sinin, diğer
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sulamalarda %100’ü verilmiş, T3 uygulamasında T2 ile aynı sulama
programı uygulanmış ancak farklı olarak sulama toprak-altı damlama
şeklinde yapılmıştır. T4 ve T5 uygulamaları da toprak-altı sulama
şeklinde uygulanmıştır. T4 uygulamasında iç doldurma aşamasındaki
sulamalarda ETc’nin %20’si, hasat sonrasındaki sulamalarda ise %75’i
verilmiş, T5 uygulamasında ise iç doldurma aşamasında yine ETc’nin
%20’si, hasat sonrasında ise %50’si verilmiştir. Çalışma sonunda T1
uygulamasında en yüksek verim değerleri elde edilirken, T1 ile
kıyaslandığında T2’de %11, T3’de %15, T4’de %20 ve T5’de %22
daha az verim elde edilmiştir. Bununla birlikte RDI uygulamalarındaki
verim farklılıkları istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır. Meyve
kalitesi açısından genel anlamda uygulamalar arasında bir farklılık
bulunmazken T1 uygulamasında özellikle T3 ve T5 uygulamasına göre
daha fazla kusurlu meyve elde edilmiştir. Araştırmacılar elde edilen
sonuçlardan yola çıkarak sulamanın toprak-altı damlama şeklinde
yapılmasının RDI uygulamalarına ilave bir katkı sağlamadığını
belirtmişlerdir. Bununla birlikte araştırmacılar, T5 uygulamasının en
küçük ağaçları ve meyve dallarını oluşturan ve aynı zamanda en yüksek
şiddette stres belirtileri gösteren uygulama olduğunu belirten
araştırmacılar, özellikle iç doldurma aşamasının sonunun ve hasat
sonrasının erken dönemlerinin kritik dönemler olduğunu ve bu
dönemlerdeki ağaç su içeriği ile bir sonraki yılın verimi arasında yüksek
bir korelasyon bulunduğunu belirtmişlerdir.
Puerto ve ark. (2013) Murica, İspanya’da 2009 ve 2010 yıllarında
yürüttükleri bir çalışmada GF-677 anacı üzerine aşılı Guara çeşidine ait
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12 yaşındaki badem ağaçlarında yürüttükleri bir çalışmada iki farklı
RDI uygulamasının tam sulama ve çiftçi sulaması ile kıyaslayarak
etkinliklerini incelemişlerdir. ETc’nin tamamının verildiği tam sulama
uygulaması ve denemenin yürütüldüğü bahçe sahibinin kendi
tecrübelerine dayanarak oluşturduğu bir sulama programının yanı sıra,
dördüncü gelişim aşaması olan iç doldurma aşamasında (çalışma
alanında Mayıs sonunda başlamış, Ağustos başında yapılan hasada
kadar devam etmiştir) yapılan iki farklı RDI uygulaması yapılmıştır.
Yapılan RDI uygulamaları günlük gövde su akışını ölçme amacıyla
kullanılan cihazdan alınan sinyal yoğunluğuna göre belirlenmiştir.
Çalışmada farklı uygulamalarda bitkinin farklı dönemlerinde, II-III.
gelişim aşaması, IV. gelişim aşaması, V. gelişim aşaması ve bu üç
dönemin toplamında, verilen su miktarları değişiklik göstermiştir.
Çalışmanın birinci yılında bu dönemlerde verilen su miktarları sırasıyla
tam sulamada 123, 170, 143, 436 mm, RDI1 uygulamasında 111, 110,
89, 310 mm, RDI2 uygulamasında 121, 89, 117, 327 mm, çiftçi
sulamasında ise 19, 34, 14, 67 mm şeklinde gerçekleşmiştir. Çalışmanın
ikinci yılında ise tam sulamada 148, 222, 93, 463 mm, RDI1
uygulamasında 130, 73, 48, 251 mm, RDI2 uygulamasında 143, 50, 54,
247 mm, çiftçi sulamasında ise 55, 30, 17, 102 mm şeklinde
gerçekleşmiştir. Verim değerleri bakımından RDI uygulamaları ile tam
sulama arasında çalışmanın ilk yılında farklılık bulunmazken, ikinci
yılda RDI uygulamaları ortalama %16 daha az verim vermiştir. Bu
durumun ağaçların performansının önceki yetiştiricilik sezonlarından
etkilendiğini

doğruladığını

uygulamalarındaki

verim

belirten
düşüşünün

araştırmacılar,
meyve

RDI

sayısından
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kaynaklanmadığını meyve ağırlığındaki düşüşten kaynaklandığını
bildirmişlerdir. Çiftçi uygulaması tam sulamaya göre çalışmanın ilk
yılında %20, ikinci yılında ise %43’lük bir verim kaybına neden
olmuştur.

Araştırmacılar

çalışma

sonucunda

uygulanan

RDI

uygulamalarının tam sulamaya göre %50 oranında su tasarrufu
sağlaması, çiftçi uygulamasına göre ise verim ve kalite kazançları ile
yapılan uygulamalar arasında ekonomik anlamda öne çıkan uygulama
olduğu bildirmiştir.
García-Tejero ve ark. (2018) Seville, İspanya’da GF-677 anacına
aşılanmış Guara çeşidine ait 5 yaşındaki ağaçlarda 2014 yılında
yürüttükleri bir çalışmada tam sulamanın yanı sıra iki farklı RDI
uygulamasının etkinliğini araştırmıştır. Yapılan RDI uygulamalarının
birisi iç doldurma aşamasında ETc’nin %50’sinin diğer sulamalarda
tam sulamanın yapılmasıyla, diğer uygulama ise iç doldurma aşaması
dışındaki sulamalarda tam sulama, iç doldurma aşamasında ise
gölgedeki yaprakların su potansiyeline göre düzenlenen sulama
miktarları ile uygulanmıştır. Sulama uygulamaları Nisan ayında
başlanmış Ekim ayında sona ermiştir. Yapılan hesaplamalara göre
sezon boyunca tam sulama uygulamasında dekara 685 ton, birinci RDI
uygulamasında 440 ton, ikinci RDI uygulamasında ise 418 ton su
verilmiştir. Deneme alanına çalışma yılında ayrıca dekara 360.4 ton
(mm) yağış gerçekleşmiştir. Çalışmada yapılan uygulamaların
etkinliklerinin belirlenmesi için kanopi görüntüleme sistemi kullanılmış
ve elde edilen kızılötesi görüntüler ile bitki su durumu incelenmiştir.
Bununla birlikte bitki su stresi endeksi ve stoma iletkenliği değerleri
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ölçülmüştür.

Çalışma sonucunda hava sıcaklığı ve bitki kanopi

sıcaklığının oranlanmasına dayalı olarak ilgili formül ile hesaplanan
bitki su stresi endeksinin uygulamaların etkinliğinin ortaya koyulması
açısından incelenen diğer değerlere göre daha etkili olduğu, yapılan
kısıntılı sulama uygulamaları ile tam sulama arasında ise incelenen
değerler açısından benzer sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir.
2.3. Sürekli (SDI) ve Kontrollü (RDI) Kısıntılı Sulama
Uygulamalarının Etkinliklerinin Karşılaştırıldığı Çalışmalar
Marsal ve ark. (1997) tarafından Reus, İspanya’da yürütülen bir
çalışmada GF-677 anacı üzerine aşılı Ferragnes, Ferraduel ve
Cristomorto badem çeşitlerine ait 5 yaşındaki ağaçlara ETc’nin
tamamının verildiği tam sulama (T100) ile birlikte tam sulamaya %30
ilave yapılarak uygulanan T130 ve %30 azaltılarak uygulanan T70 SDI
uygulaması ve bir RDI uygulaması yapılmıştır. RDI uygulaması iç
doldurma aşamasında (20 Haziran ile hasat (15 Eylül) arasında)
ETc’nin

%20’si,

uygulanmıştır.

diğer

sulamalarda

tam

sulama

yapılarak

Çalışma sonuçları badem ağaçlarının özellikle iç

doldurma aşamasında yaprak su potansiyelini koruyabildiğini ve RDI
uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.
Girona ve ark. (2005) Reus, İspanya’da 1990 ile 1993 yılları arasında
yürüttükleri bir çalışmada GF-677 anacı üzerine aşılı Ferragnes,
Ferraduel ve Cristomorto çeşitlerine ait 4 yaşındaki ağaçlarda
yürütülmüştür. Çalışmada ETc miktarının %100 oranında karşılandığı
tam sulama uygulamasının yanında %30 daha fazla verilerek uygulanan
%130’luk ve %30 daha az verilerek uygulanan %70’lik SDI uygulaması
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yapılmıştır. Yapılan uygulamalar iç doldurma aşamasında (20
Hazirandan hasada (15 Eylül) kadar) ETc’nin %20’sinin verildiği, diğer
zamanlarda (Marttan 20 Hazirana kadar + hasattan Kasım sonuna
kadar) tam sulamanın yapıldığı RDI uygulaması ile kıyaslanmıştır.
Çalışma sonucunda %130’luk uygulamanın %100’lük tam sulamaya
ilave bir katkı sunmadığı, optimum verimin tam sulamadan alındığı
bildirilmiştir. RDI uygulamasının çalışmanın ilk iki yılında meyve
verimine olumsuz bir etki yapmadığı, ancak son iki yılda olumsuz
etkilediği belirtilmiştir. Bununla birlikte RDI uygulamasında her ne
kadar verim %20 oranında düşmüş olsa da verilen sudan %60’lık bir
tasarruf yapıldığı dikkate alındığında önemli bir uygulama olabileceği
önerilmiştir.
Goldhamer ve ark. (2006) 1992-1996 yıllarında Kaliforniya’da 18
yaşındaki Carmel ve Nonpareil çeşitlerine ait ağaçlarda yürüttükleri bir
çalışmada 2 farklı zamanda uygulanan 3 farklı şiddetteki RDI
uygulaması

ile

aynı

kısıntı

şiddetleri

ile

uygulanan

SDI

uygulamalarının etkinliklerini incelemişlerdir. RDI uygulamaları hasat
öncesi ve hasat sonrası olmak üzere iki dönemde uygulanmış, verilen
su miktarları hem RDI hem de SDI uygulamalarında ETc'nin %55'i,
%70’i ve %85’i olacak şekilde hesaplanarak uygulanmıştır. Çalışma
sonucunda hasat öncesi RDI uygulamasının tüm sulama miktarlarında
bitki kanopi büyüklüğünü azalttığı, ancak meyve tutma yoğunluğunu
artırarak

meyve

verimini

olumsuz

etkilemediği

bildirilmiştir.

Araştırmacılar bu sonucun söz konusu RDI uygulaması ile daha sık
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dikim yapılarak birim alandan alınan verimin artırılabileceği şekliyle de
faydalanılabileceğini belirtmişlerdir.
Egea ve ark. (2009) tarafından İspanya’da Cartagena Teknik
Üniversitesi deneme alanlarında 2004-2006 yıllarında yürütülen Mayor
anacı üzerine aşılı Marta çeşidine ait çalışmanın ilk yılında beş yaşında
olan badem ağaçlarının kullanıldığı bir çalışmada RDI ve SDI
uygulamalarının meyve kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. RDI
uygulaması iç doldurma aşamasında (dördüncü aşama) ETc’nin
%50’sinin diğer gelişim dönemlerinde %100’ünün verilmesi şekliyle
yapılmıştır. SDI uygulaması ise tüm sulama uygulamalarında ETc’nin
%70, %50 ve %30’unun verilmesi şekliyle uygulanmıştır. SDI
uygulamalarında 6-9 günde bir değiştirilmek üzere sıra üzerinde sadece
bir tarafa su verilmiştir. Çalışma sonucunda kısıntılı sulama
uygulamalarının

meyve

kalitesini

olumsuz

etkilemediği,

SDI

uygulamalarının RDI uygulamasına nazaran ilave bir avantaj
sağlamadığı bildirilmiştir.
Egea ve ark. (2010) tarafından İspanya’da Cartagena Teknik
Üniversitesi deneme alanlarında yürütülen başka bir çalışmada ETc’nin
%30, %50 ve %70’inin verildiği SDI uygulaması ile iç doldurma
aşamasında ETc’nin %50’sinin diğer sulamalarda %100’ünün
verilmesi ile yapılan RDI uygulaması karşılaştırılmıştır. Çalışma 20042006 yıllarında çalışmanın ilk yılında 5 yaşında olan ve Mayor anacı
üzerine aşılanmış olan Marta çeşidine ait badem ağaçlarında
yürütülmüştür. Çalışma sonucunda tam sulama ile kıyaslandığında
uygulanan kısıntılı sulamaların %30 SDI uygulaması haricinde ağaç
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başına düşen meyve sayısını olumsuz yönde etkilemediği, ancak meyve
ağırlığını olumsuz yönde etkileyerek verimi etkilediği görülmüştür.
Alcon ve ark. (2012) tarafından İspanya’da Cartagena Teknik
Üniversitesi deneme alanlarında yürütülen bir çalışmada Mayor anacı
üzerine aşılı Marta çeşidine ait 2001 yılında dikilen badem ağaçlarında
dikimi takip eden 6 sezon boyunca (2006 yılına kadar) sürdürülen RDI
ve SDI uygulamaları ekonomik değerler açısından karşılaştırılmıştır.
Bu amaçla çalışmada; iç doldurma aşamasında ETc’nin %40’ının
verilmesiyle yapılan RDI uygulaması, iki farklı SDI uygulaması
(SDImm: çalışmanın ilk iki yılında ETc’nin %75’inin, son iki yılında
ise %60’ının verildiği uygulama ve SDIms: çalışmanın ilk iki yılında
ETc’nin %60’ının, son iki yılında ise %30’unun verildiği uygulama) ile
kıyaslanmıştır. Burada, mm mild-to-moderate (hafif-orta), ms
moderate-to-severe

(orta-şiddetli) ifadelerini

temsil

etmektedir.

Araştırmacılar çalışma süresince elde ettikleri 6 yıllık verilere
dayanarak kısıntılı sulama uygulamalarının tam sulama uygulamasına
ekonomik bir alternatif olabileceği, özellikle RDI ve SDImm
uygulamalarının tam sulama ve SDIms uygulamalarına nazaran
ekonomik açıdan üstünlük sağladığı ortaya koyulmuştur.
Egea ve ark. (2013) tarafından İspanya’da Cartagena Teknik
Üniversitesi deneme alanlarında 2001 ve 2006 yılları arasında
yürütülen başka bir çalışmada ise yine Mayor anacı üzerine aşılı Marta
çeşidine ait çalışmanın ilk yılında 2 yaşında olan badem ağaçlarında
RDI ve SDI uygulamaları kıyaslanmıştır. RDI uygulaması badem iç
doldurma aşamasında (dördüncü aşama, Mayıs sonundan Ağustos
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sonuna kadar) ETc’nin %40’ının diğer sulamalarda %100’ünün
verilmesiyle uygulanmıştır. SDI uygulamaları ise iki farklı şiddette
(SDImm: çalışmanın ilk üç yılında (2001-2003) ETc’nin %75’inin,
diğer üç yılda (2004-2006) %60’ının verilmesi, SDIms: çalışmanın ilk
üç yılında (2001-2003) ETc’nin %60’ının, diğer üç yılda (2004-2006)
%30’unun verilmesi) uygulanmıştır (mm: mild-to-moderate, ms:
moderate-to-severe). Çalışma sonucunda, tam sulamaya göre 6 yıllık
toplam verim RDI uygulamasında %15, SDImm uygulamasında %12
ve SDIms uygulamasında ise %29 oranında azaldığı bildirilmiştir.
Çalışmada toplam verilen suyun birbirine yakın olduğu iki uygulama
olan RDI ve SDImm uygulamalarının verim ve meyve ağırlığı
bakımından benzer sonuçlar verdiği, bununla birlikte RDI’nin vejetatif
gelişimi kısıtlamada daha etkili olduğu dolayısıyla meyve bağlama
yoğunluğunu ve üretim etkinliğini artırdığı görülmüştür. SDIms’nin ise
sulama imkânlarının kısıtlı olduğu kurak koşullar için ümitvar bir
kısıntılı sulama uygulaması olabileceği bildirilmiştir.
López-López ve ark. (2018) Corboda, İspanya’da 2014-2016 yıllarında
yürüttükleri çalışmalarında çalışmanın ilk yılında 5 yaşında olan, GF677 anacı üzerine aşılı Guara çeşidine ait ağaçları kullanmışlardır.
Çalışmada ETc’nin tamamının verildiği tam sulamanın yanı sıra, tüm
sulama uygulamalarında ETc’nin %75’inin verildiği orta şiddetteki
SDIm (m: moderate) uygulaması ve iki şiddetteki RDI uygulaması
yapılmıştır. Orta şiddetteki RDIm uygulamasında iç doldurma
aşamasında tam sulamanın %40’ı miktarınca su verilmiş, geri kalan
dönemlerde tam sulama uygulanmıştır. Yüksek şiddetteki RDIs (s:
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severe) uygulamasında ise 2014 yılında iç doldurma aşamasında tam
sulamanın %15’i diğer dönemlerde tam sulama uygulanmış, 2015 ve
2016 yıllarında iç doldurma aşamasında tam sulamanın %20’si diğer
sulamalarda ise tam sulamanın %60’ı miktarında su verilmiştir.
Çalışma boyunca (3 yıllık veriler toplamı) tam sulamada hesaplanan
toplam ETc 1134 mm olmuş ve bunun toplamda 800 mm’lik kısmı
sulama yoluyla verilmiş, RDIm uygulamasına 524 mm (tam sulamanın
%65.5’i, RDIs uygulamasına 317 mm (tam sulamanın %39.6’sı)
verilmiş, SDIm ile RDIm arasında fark olmamıştır. Çalışma sonucunda,
tam sulama ile kıyaslandığında kısıntılı sulama uygulamalarında sezon
sonu toprak su içeriğinin önemli seviyede düşük olduğu, bu durumun
özellikle kurak geçen kışlar için önemli bir risk oluşturduğu
bildirilmiştir. Çalışma kapsamında 2.1 metre derinliğe kadar yapılan
toprak su içeriği ölçümlerinin yanında ölçülen gövde su akışı verilerinin
badem ağaçlarının ölçülenden daha derin toprak seviyelerinden de su
alabildiğini göstermiştir. Zira gövde su akışı ölçümlerinde uygulamalar
arasında önemli bir fark ortaya çıkmamıştır. Tam sulama yapılan
ağaçlar özellikle RDIs uygulanan ağaçlardan önemli seviyede daha çok
gelişmiş ve güneş ışığını daha yüksek miktarda engellemiştir.
Lipan ve ark. (2019) Seville, İspanya’da 2017 yılında yürüttükleri bir
çalışmada 7 yaşındaki Vairo çeşidine ait ağaçlarda SDI uygulaması ile
iki farklı şiddette uygulanan RDI uygulamasının etkinliği tam sulama
ile kıyaslanarak incelenmiştir. SDI uygulamasında sulama dönemi
boyunca toplam 114 ±13 mm su verilmiştir. RDI uygulamaları iç
doldurma döneminde yapılmış olup sulama uygulmaları orta şiddetteki
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RDI uygulamasında gündüz ölçülen gövde su potansiyeli -1.5 MPa’nın
altına, yüksek şiddetteki RDI uygulamasında ise gündüz ölçülen gövde
su potansiyeli -2 MPa’nın altına düştüğünde yapılmıştır. Bu
uygulamalarda sırasıyla 148 ±24 mm ve 103 ±3 mm su verilmiş olup
tam sulama uygulamasında ise toplamda 433 ±26 mm su verilmiştir.
Çalışma sonucunda uygulanan kısıntılı sulama uygulamalarının verimi
önemli seviyede etkilemediği, özellikle de orta şiddette uygulanan RDI
uygulamasının gerek verim gerekse de meyve kalitesini olumsuz
etkilemeden su tasarrufu yapılabilmesi açısından önemli bir uygulama
olabileceği bildirilmiştir. Lipan ve ark. (2019) tarafından aynı çalışma
alanında Guara çeşidinin de ilave edilmesi ile aynı SDI ve RDI
uygulamaları ile yapılan bir başka çalışmada meyve örneklerinde aroma
bileşenleri ve şeker içerikleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda
verimin gerek SDI gerekse de RDI uygulamalarından etkilenmediği,
orta şiddetteki RDI uygulamasının glikoz içeriğini ve toplam aroma
bileşenlerini artırdığı belirlenmiştir.
Prgomet ve ark. (2020) Alfândega da Fé, Portekiz’de 2015 ve 2016
yıllarında yürüttükleri çalışmalarında GF-677 anacı üzerine aşılı 15
yaşındaki Ferragnes çeşidine ait ağaçlarda tam sulamanın yanı sıra iki
farklı SDI ve bir RDI uygulaması ile birlikte susuz yetiştiriciliğin bazı
fizyolojik

ve

biyokimyasal

etkilerini

incelemişlerdir.

SDI

uygulamalarından biri tüm sulamalarda ETc’nin %70’inin, diğeri ise
%35’inin verilmesi ile uygulanmıştır. RDI uygulaması ise iç dolumu
sırasında ETc’nin %35’inin verilmesi ve diğer sulamalarda ise tam
sulama şeklinde uygulanmıştır. Susuz yetiştiricilikte ise herhangi bir
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sulama yapılmamış sadece yağış ile sulanmıştır. Çalışma alanı çalışma
yıllarında 500 ile 600 mm arasında yağış almıştır. Çalışma sonucunda
araştırmacılar elde ettikleri bulguların badem ağaçlarının kuraklık
toleransı olan bir tür olduğunu gösterdiğini zira meyve doldurma
aşamasında uygulanan %35’lik RDI uygulamasının verim kaybına
neden olmadığını ve bitkinin strese girmediğini ve önemli miktarlarda
su tasarrufu yapıldığını bildirmişlerdir. Öte yandan, çalışmanın ikinci
yılında susuz yetiştiricilikten elde edilen verimin tam sulamaya göre
%67 daha az olduğunu bildiren araştırmacılar elde ettikleri sonuçlar
dayanarak uyguladıkları RDI programının önemli bir uygulama
olabileceğini

önermişlerdir.

Bununla

birlikte

araştırmacılar

inceledikleri fizyolojik ve biyokimyasal parametrelere dayanarak her
ne kadar kuraklık toleransı olsa da badem ağaçları için de birçok meyve
türünde olduğu gibi maksimum verim potansiyelinin elde edilebilmesi
tam sulamanın daha etkili olacağını belirtmişlerdir.
3. SONUÇ
Badem yetiştiriciliğinin genellikle sulama imkânlarının kısıtlı olduğu
alanlarda yapılıyor olmasının yanında küresel ısınma dolayısıyla
meydana gelen iklim değişikliğinin etkileri yetiştiriciliğe tabi tutulan
badem ağaçları üzerinde kısıntılı sulama uygulamalarının etkilerinin ve
yetiştiricilikte kullanılabilirliğinin araştırılması amacıyla pek çok
çalışma yürütülmüştür. Söz konusu çalışmaların çoğu Amerika Birleşik
Devletleri ve İspanya’da yürütülmüş olup çalışmaların çoğunda sürekli
kısıntılı sulama ile kontrollü sulama uygulamaları beraber ele alınmış
ve farklı sulama seviyelerinde karşılaştırılmıştır. Kontrollü sulama
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çalışmaları çoğunlukla önceki çalışmalar doğrultusunda badem
ağaçlarının susuzluğa en dayanıklı olduğu dönem olarak kabul edilen
ve dördüncü gelişim aşaması olarak tabir edilen iç doldurma
aşamasında yapılmış olup bu derleme kapsamında içlenen çalışmaların
tamamı bu önermeyi doğrulamıştır. Çalışmaların çoğunda iç doldurma
aşamasında uygulanan sulama kısıntısının verim kaybına neden
olmadığı, bu özelliği ile sürekli kısıntılı sulamaya nazaran tercih
edilecek bir kısıntılı sulama uygulaması olduğu bildirilmiştir.
Çalışmalarda özellikle hasat aşaması ve hasat sonrasının kritik
dönemler olduğu, bu dönemlerdeki sulamanın bir sonraki yılın meyve
verimi üzerine önemli seviyede etki ettiği vurgulanmıştır. Derlenen
çalışmalarda elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde iç doldurma
aşamasında yapılacak kontrollü kısıntılı sulama uygulamalarının badem
yetiştiriciliğinde kullanılabileceği, bununla birlikte yapılacak sulama
kısıntısının miktarının meyve ağırlığı, iç randımanı gibi ürün fiyatını
etkileyen unsurları etkileyebildiğinden dolayı uygun bir şekilde
belirlenmesi gerektiği görülmüştür.

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 363

KAYNAKLAR
Alcon, F., Egea, G., & Nortes, P. A. (2013). Financial feasibility of implementing
regulated and sustained deficit irrigation in almond orchards. Irrigation
Science, 31(5), 931-941.
Amorim M.S., Toyosumi, I.S., Lopes, W.A., Camillo, L.R., Ferreira, L.N., Junior,
D.S.R., Filho, W.S.S., Gesteira, A.S., Costa, M.G.C., & Filho, M.A.C. (2021)
Partial rootzone drying and regulated deficit irrigation can be used as watersaving strategies without compromising fruit yield and quality in tropically
grown sweet orange, The Journal of Horticultural Science and Biotechnology,
https://doi.org/10.1080/14620316.2021.1900750
Bate‐Smith, E.C. (1961). Chromatography and taxonomy in the Rosaceae, with
special reference to Potentilla and Prunus1. J. Linn. Soc., Bot., 58(370), 39-54.
Chai, Q., Gan, Y., Zhao, C., Xu, H. L., Waskom, R. M., Niu, Y., & Siddique, K. H.
(2016). Regulated deficit irrigation for crop production under drought stress.
A review. Agronomy for sustainable development, 36(1), 3.
Egea, G., González-Real, M. M., Baille, A., Nortes, P. A., Sánchez-Bel, P., &
Domingo, R. (2009). The effects of contrasted deficit irrigation strategies on
the fruit growth and kernel quality of mature almond trees. Agricultural water
management, 96(11), 1605-1614.
Egea, G., Nortes, P. A., González-Real, M. M., Baille, A., & Domingo, R. (2010).
Agronomic response and water productivity of almond trees under contrasted
deficit irrigation regimes. Agricultural Water Management, 97(1), 171-181.
Egea, G., Nortes, P. A., Domingo, R., Baille, A., Pérez-Pastor, A., & González-Real,
M. M. (2013). Almond agronomic response to long-term deficit irrigation
applied since orchard establishment. Irrigation science, 31(3), 445-454.
FAO

(2021).

Food

and

Agriculture

Organization,

Statistical

Database

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim Tarihi: 12.04.2021).
García-Tejero, I. F., Rubio, A. E., Viñuela, I., Hernández, A., Gutiérrez-Gordillo, S.,
Rodríguez-Pleguezuelo, C. R., & Durán-Zuazo, V. H. (2018). Thermal
imaging at plant level to assess the crop-water status in almond trees (cv.

364 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ
Guara) under deficit irrigation strategies. Agricultural Water Management,
208, 176-186.
García-Tejero, I. F., Lipan, L., Gutiérrez-Gordillo, S., Zuazo, V. H. D., Jančo, I.,
Hernández, F., Rodríguez, B. C., & Carbonell-Barrachina, Á. A. (2020).
Deficit Irrigation and Its Implications for HydroSOStainable Almond
Production. Agronomy, 10(11), 1632.
Girona, J., Mata, M., & Marsal, J. (2005). Regulated deficit irrigation during the
kernel-filling period and optimal irrigation rates in almond. Agricultural Water
Management, 75(2), 152-167.
Goldhamer, D. A., Viveros, M., & Salinas, M. (2006). Regulated deficit irrigation in
almonds: effects of variations in applied water and stress timing on yield and
yield components. Irrigation Science, 24(2), 101-114.
Goodwin, I., 2002. Gypsum Blocks for Measuring The Dryness of Soil. Agricultural
Notes #AG0299. Deparrtment of Enviroment and Primary Industries.
Gradziel, T. M. (Ed.). (2017). Almonds: botany, production and uses. Cabi.
Hutmacher, R. B., Nightingale, H. I., Rolston, D. E., Biggar, J. W., Dale, F., Vail, S.
S., & Peters, D. (1994). Growth and yield responses of almond (Prunus
amygdalus) to trickle irrigation. Irrigation Science, 14(3), 117-126.
Lipan, L., Moriana, A., López Lluch, D. B., Cano-Lamadrid, M., Sendra, E.,
Hernández, F., Vázquez-Araújo, L., Corell, M., & Carbonell-Barrachina, Á.
A. (2019). Nutrition quality parameters of almonds as affected by deficit
irrigation strategies. Molecules, 24(14), 2646.
Lipan, L., Martín-Palomo, M. J., Sánchez-Rodríguez, L., Cano-Lamadrid, M., Sendra,
E., Hernández, F., Burló, F., Vázquez-Araújo, L., Andreu, L., & CarbonellBarrachina, Á. A. (2019). Almond fruit quality can be improved by means of
deficit irrigation strategies. Agricultural Water Management, 217, 236-242.
López-López, M., Espadafor, M., Testi, L., Lorite, I. J., Orgaz, F., & Fereres, E.
(2018). Water use of irrigated almond trees when subjected to water deficits.
Agricultural Water Management, 195, 84-93.

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 365

Marsal, J., Girona, J., & Mata, M. (1997). Leaf water relation parameters in almond
compared to hazelnut trees during a deficit irrigation period. Journal of the
American Society for Horticultural Science, 122(4), 582-587.
Prgomet, I., Pascual-Seva, N., Morais, M. C., Aires, A., Barreales, D., Ribeiro, A. C.,
Silva, A. P., Barros, A. I. R. N. A. & Gonçalves, B. (2020). Physiological and
biochemical performance of almond trees under deficit irrigation. Scientia
Horticulturae, 261, 108990.
Puerto, P., Domingo, R., Torres, R., Pérez-Pastor, A., & García-Riquelme, M. (2013).
Remote management of deficit irrigation in almond trees based on maximum
daily trunk shrinkage. Water relations and yield. Agricultural water
management, 126, 33-45.
Romero, P., Botia, P., & Garcia, F. (2004). Effects of regulated deficit irrigation under
subsurface drip irrigation conditions on vegetative development and yield of
mature almond trees. Plant and Soil, 260(1), 169-181.
Romero, P., Navarro, J. M., García, F., & Ordaz, P. B. (2004). Effects of regulated
deficit irrigation during the pre-harvest period on gas exchange, leaf
development and crop yield of mature almond trees. Tree Physiology, 24(3),
303-312.
Stetudo, P., Hsiao, T. C., Fereres, E., & Raes, D. (2012) http://www.fao.org/
3/i2800e/i2800e.pdf (Erişim Tarihi: 12.04.2021)

366 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 367

BÖLÜM 14
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ÜRETİM İÇİN
TOPRAKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ
İYİLEŞTİREN ORGANİK ATIK UYGULAMALARI
Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN1*
Emrah RAMAZANOĞLU1

1* Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,
Şanlıurfa ORCİD iD: 0000-0001-5575-3278
1 Doktora Öğrencisi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü, Şanlıurfa ORCİD iD: 0000-0002-7921-5703
*Sorumlu yazar: E-mail: arozturkmen@harran.edu.tr

368 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 369

GİRİŞ
Toprak, canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için gıda temin ettikleri
ve aynı zamanda barınma olarak kullandıkları yeryüzündeki en önemli
doğal ortamdır. Canlıların beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
toprak kalite parametrelerinin yükseltilmesi sürdürülebilir bitkisel
üretim açısından büyük önem arz etmektedir. Hızla artan dünya nüfusu
ile birlikte bitkisel üretimde artış sağlanması ve canlılar için gıda temini
açısından büyük problemler yaşanmadan toprakların doğru bir biçimde
yönetilmesi

gerekmektedir.

Tarım

topraklarının

profesyonelce

planlama yapılmaması durumunda çok büyük sosyo-ekonomik sorunlar
ortaya çıkabilmektedir.
Toprak kalitesi, toprakların sahip oldukları fonksiyonlarını yerine
getirebilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Toprak kalitesinin
fonksiyonları toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin
toplamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Toprak kalitesi parametrelerinin
iyi bilinmesi toprakların verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından çok
önemlidir. Toprakların fiziksel özelliklerinin toprak verimliliği
üzerinde çok belirgin etkileri bulunmaktadır. Toprakların fiziksel
özellikleri, toprakların kimyasal ve biyolojik özelliklerini doğrudan
etkilediği gibi birçok fiziko-kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini
de sağlamaktadır. Bu nedenle toprakların fiziksel özelliklerinin
iyileştirilmesi toprakların uzun vadede daha da etkin kullanılmasını
sağlayacaktır.
Toprak fiziksel özellikleri arasında; hacim ağırlığı, agregat stabilitesi,
infiltrasyon hızı, hidrolik iletkenlik, penetrasyon direnci gibi
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parametreler özellikle tarım toprakları açısından büyük bir öneme
sahiptir. Bu parametrelerin iyileştirilmesi toprakların sürdürülebilirliği
açısından önemli olup, aynı zamanda uzun vadede toprakların kalitesini
de yükseltecektir. Toprak fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesine
yönelik uygulamalar aynı zamanda toprakların erozyon gibi büyük
toprak kayıplarına neden olan küresel çaptaki bir problemin çözümüne
katkı sağlanmış olacaktır. Toprağın fiziksel özelliklerini iyileştiren
uygulamalar genel olarak topraklarda düşük olan mevcut organik
madde düzeyini korumakla birlikte uygulanan iyileştirme yöntemine
göre toprak organik madde seviyesini de artırmaktadır. Organik madde
içeriğindeki artış toprakların verimliliği üzerinde önemli bir faktördür
(Bellitürk ve ark., 2019).
Toprakların fiziksel özelliklerini iyileştiren uygulamalarda yaygın
olarak kullanılan organik atıklar; kompost, vermikompost, evsel atıklar,
biochar ve tarımsal atıklar olarak öne çıkmaktadır (Şekil 1).
Günümüzde gittikçe popülerliği artan organik atıklar çevresel herhangi
bir sorun yaratmadan belirli aşamalardan geçtikten sonra kullanımı
toprakların bir çok özelliklerini iyileştirdiği görülmüştür. Toprakların
iyileştirilen özelliklerinin yanı sıra küresel çapta sorun olarak karşımıza
çıkan ve telafisi mümkün olmayan toprak kayıplarını yani erozyonu
önlemede büyük katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada, organik
atıkların (kompost, vermikompost, evsel atıklar, biochar ve tarımsal
atıklar) toprakların fiziksel özellikleri (hacim ağırlığı, agregat
stabilitesi, infiltrasyon hızı, hidrolik iletkenlik, penetrasyon direnci)
üzerine etkileri incelenmiştir.
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Şekil 1. Organik Atıklardan Elde Edilen Organik Yapılı Gübreler

1.ORGANİK ATIKLAR
1.1. Vermikompost
Solucanların organik atıkları bir dizi mekanik ve enzimmatik işleme
sürecinden sonra açığa çıkan organik bir gübredir. Latince bir kelime
olan ‘vermi’ solucan anlamına gelmekte, kompost kelimesi ile birlikte
vermikompost anlamı kazanmakta olup solucan gübresi anlamına
gelmektedir (Bellitürk ve Goldmann Benardete, 2020).
Tarımsal üretimde yoğun kimyasal kullanımı toprakların kalitesini
iyileştirmediği gibi topraklarda telafisi mümkün olmayan kalıcı
düzeyde toprak sorunları (tuzluluk vb.) ortaya çıkabilmektedir.
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Vermikompost kullanımı toprakları rehabilite etmenin yanı sıra
toprakların fiziksel özellikleri (infiltrasyın hızı ve toprak su içeriğini)
üzerine olumlu katkılar sunmaktadır. Böylelikle toprak verimliliği,
organik madde ve toprak kalite düzeylerini yükseltmektedir (Bellitürk,
2016; Açıkbaş ve Bellitürk, 2016; Bellitürk, 2018; Çelik ve ark., 2020).
1.2. Biochar
Herhangi bir organik atığın piroliz ünitesinde 300-1000 °C arasındaki
sıcaklıkta herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan doğal olarak
yakılması işlemi ile elde edilen kömür benzeri bir yapıdır. Piroliz işlemi
sonucunda elde edilen biocharın kalitesi proliz ünitesinde yakılan
organik atığın bileşiminden gelmektedir. Biochar yapısında yüksek
miktarda kararlı halde bulunan karbonu barındırmaktadır (Bruun ve
ark., 2017; Wijitkosum ve Jiwnok, 2019; Çelik ve ark., 2020).
Yarı kurak iklim etkisi altındaki alanlarda biochar kullanılması
toprakların organik madde seviyesini artırmaktadır (Sakin, 2012).
Tarımsal alanda biochar kullanılması genel olarak toprakların fiziksel
özelliklerinden; su tutma kapasitesini ve gözenekliğini artırdığı, hacim
ağırlığını azaltmakla birlikte iyi bir toprak koruma dostudur (Mu ve
Wang, 2019; Çelik ve ark., 2019). Organik atıkların değerlendirme
olanaklarından biri olan biochar tarım topraklarının sürdürülebilir
üretkenliği açısından toprak kalitesini yükseltmektedir (Çelik ve ark.,
2019a).
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1.3. Kompost
Kompost, organik atıkların organik gübreye dönüştürülmesinde yaygın
olarak kullanılan atık değerlendirme yöntemlerinden biridir (Glenn ve
Goldstein, 1999). Kompost olarak değerlendirilen organik atıkların
tarımsal üretimde gübre olarak kullanılması toprakların fiziksel
özelliklerine olumlu katkılar sağlamaktadır (Scheurell ve Mahafee,
2002).
Kompost kullanımının toprakların fiziksel özellikleri üzerine etkileri;
hidrolik iletkenliği, infiltrasyon hızını, topraktaki gözenekliği ve
agregat stabilitesini arttırmakta, hacim ağırlığını ise azaltmaktadır
(Albiach ve ark., 2000; Logsdon ve ark., 2017). Tarım yapılan alanlarda
toprakların organik madde düzeyleri genellikle düşük olmaktadır.
Organik madde seviyesi düşük olan tarım alanlarında kompost
uygulaması ile toprakların organik madde seviyelerinin iyileştirilmesi
toprakların fiziksel özelliklerine olumlu katkılar sağlamaktadır
(Stratton ve ark., 1995).
1.4. Tarımsal atıklar
Tarlada yetiştiriciliği yapılan ürünlerin hasattan sonra kalan atıklarının
toprağa karıştırılması toprakların sürdürülebilir üretkenliği için büyük
katkı sağlamaktadır. Tarımsal atıklar sadece hasat sonrası arazide kalan
bitki kalıntıları olmayıp aynı zamanda fıstık, badem ve meyve sularının
üretimde artık olarak açığa çıkan kabuklarıda birer tarımsal atık olarak
değerlendirilmektedir. Tarımsal atıkların bünyesindeki yüksek karbon
içeriği ve hümik maddeler toprakların organik madde düzeyinin
artırması ve bitkinin ihtiyaç duyduğu bitki besin elementlerinin toprağa
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ilave edilmesi söz konusudur (Karlen ve ark., 1997; Doran ve Parkin,
1996).
Tarımsal atıkların toprakların fiziksel özellikleri üzerine olumlu etkileri
önemli düzeydedir. Bunlar; toprakların hacim ağırlığını azaltmakta
olup, toprakta gözenekliliği, agregat stabilitesini ve su tutma
kapasitesini artırmaktadır (Candemir ve Gülser, 2010).
2. ORGANİK ATIKLARIN TOPRAK FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
2.1. Hacim Ağırlığı
Toprak hacim ağırlığı, toprakların verimliliği ve üretkenliği üzerinde
çok büyük etkiye sahiptir. Toprak hacim ağırlığı, toprakların sıkışma
derecelerinin belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan toprağın fiziksel
özelliklerinden belki de en önemlisidir. Toprak hacim ağırlığı
toprakların gözenekliği, volumetrik su hacmi, volumetrik sıcaklık
kapasite ve penetrasyon direnci gibi diğer toprak fiziksel özelliklerini
de doğrudan etkilemektedir (Han ve ark., 2016; Al-Shammary ve ark.,
2018).
Toprakların hacim ağırlığı topraklara uygulanan organik karbon içeriği
yüksek atıklardan büyük oranda etkilenmektedir. Topraklara uygulanan
organik yapıdaki maddelerin birçok olumlu etkisi bulunmaktadır.
Organik atık uygulaması ile toprakların organik madde seviyesi
artmakta ve toprakların hacim ağırlığı azalmaktadır. Toprak
sıkışmasının olduğu arazi koşullarında yapılan bir çalışmada, araziye
uygulanan kimyasal gübre ve 20 ton h-1 biocharın toprak hacim ağırlığı
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üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan bu araştırmayla kimyasal
gübrenin hacim ağırlığı üzerinde herhangi bir etki göstermediği,
biocharın ise toprak hacim ağırlığını %12 gibi bir oranda azaltmıştır
(Tokova ve ark., 2020).
2.2. Agregat Stabilitesi
Toprakların agregat stabilitesi, toprakların fiziksel olarak karşılaştıkları
kuvvetlere karşı toprakların gösterdiği dirençtir. Toprak agregat
stabilitesi özellikle su ve rüzgar erozyonuna karşı toprak kaybını direkt
etkileyen önemli bir toprak fiziksel özelliğidir (Six ve ark., 2000).
Agregat stabilitesi toprakların hava dengesini, suyun topraktaki
hareketini ve toprak enzimlerinin topraktaki aktivitesi üzerindeki
etkisinden dolayı toprak verimliliğini de etkilemektedir (Spohn ve
Giani, 2010). Toprakların agregat stabilitesi toprak organik maddesi ile
yakından ilişkilidir. Toprakların organik madde seviyesinin artması ile
topraklarda agregat stabiliteside artmaktadır (Zhao ve ark., 2017).
Biochar uygulaması toprakların agregat stabilitesini önemli ölçüde
arttırmaktadır. Zhang ve ark. (2017), farklı dozlarda biochar
uygulamasının toprak agregat stabilitesine etkisini incelediği bir
çalışmasında biochar uygulamasının toprakların agregat stabilitesini
%100 oranında artırdığını bildirmiştir. Killi topraklarda biochar
uygulaması agregat stabilitesini artırmamaktır. Killi topraklarda
agregat stabilitesine biocharın olumlu katkılar sağlamama nedeni ise kil
minerallerinin

negatif

yüke

sahip

olmasından

kaynakladığı

belirlenmiştir (Pituello ve ark., 2018). Killi topraklarda biochar
uygulanması daha çok toprakların gözenekliğini ve organik madde
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miktarında artışlara neden olmaktadır. Vermikompost uygulaması
yapılan topraklarda agregat stabilitesinin %32 oranında arttığı
saptanmıştır (Tejada ve ark., 2009). Organik atıkların işlenmesinden
sonra araziye uygulanması ile toprakların önce organik madde seviyesi
daha sonra agregat stabilitesi artmaktadır.
2.3. Hidrolik İletkenlik
Toprak hidrolik iletkenliği, toprakların su içeriğini ve yağan
yağmurların toprak tarafından alınması ve özellikle yağmur suyu hasatı
ve depolanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İklim değişikliği
etkilerinin daha yıkıcı olması beklenen kurak ve yarı kurak iklim etkisi
altındaki bölgelerde, toprakların hidrolik iletkenlik değerlerinin
bilinmesi ve bu sorunlu topraklarda iyileştirici bazı uygulamalar
yapılmasının gerekliliği ortaya konmuştur (Blanco ve ark., 2017).
Farklı bünyeye sahip topraklarda biochar uygulaması ile toprakların
hidrolik iletkenlikleri üzerine etkisini araştıran Barnes ve ark. (2014),
killi toprakta biocharın toprakların hidrolik iletkenlik değerini %300
oranında artırdığını bildirmiştir. Bunun da en önemli nedeni ise killi
topraklara biochar uygulamasının gözenekliği artırmasıdır.
2.4. Penetrasyon Direnci
Penetrasyon direnci, toprakta başta su olmak üzere toprak içerisinde
hava, mikroorganizma ve bitki besin elementlerinin topraktaki
hareketliliğini etkileyen önemli bir toprak özelliğidir. Toprakların
özellikle kurak ve yarı kurak iklim etkisi altındaki bölgelerde
toprakların yağmur suyunu etkili bir şekilde hasat edebilmesi için
toprakların penetrasyon dirençlerinin bilinmesi ve direncin yüksek
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yönelik

önlemlerin alınması ve toprakların bu özelliğinin iyileştirilmesi
gerekmektedir (Souza ve ark., 2021). Bitkilerin topraktan ihtiyaç
duydukları bitki besin elementlerini alabilmesi için etkili bir kök
derinliğine ihtiyaç duymaktadır. Bitkiler ihtiyaç duydukları kök
derinliğini penetrasyon direnci yüksek topraklarda bulamamaktadır.
Bitkilerin etkili bir kök derinliğine sahip olamamaları gelişmelerini
büyük ölçüde sınırlandırmaktadır (Colombi ve ark., 2018).
Toprakların penetrasyon dirençleri; toprak organik maddesine, hacim
ağırlığına, tekstür ve toprak su içeriği gibi birçok toprak özelliğine
bağlıdır (Ribon ve Tavares Filho, 2004). Farklı dozlarda biochar
uygulanan tınlı ve kumlu toprakta penetrasyon direncini ölçen
araştırmacılar biocharın tınlı toprakta penetrasyon direncini düşürdüğü
ve toprakların daha hızlı düzeyde su sızdırdığını belirlemiştir.
Biocharın kumlu topraklarda penetrasyon direnci üzerinde etkisi
olmadığını fakat tınlı topraklarda önemli düzeyde düşürdüğünü
bildirmişlerdir (Obia ve ark., 2017). Vermikompost uygulaması yapılan
farklı toprak yapısına sahip bir araştırmada toprakların penetrasyon
direncini, vermikompost uygulamasının %50 düzeyinde artırdığı
belirlenmiştir (Aksakal ve ark., 2015).
3. SONUÇ
Hacim ağırlığı, topraklarda bitkilerin etkili kök derinliği gelişimlerine
olanak sağlayan önemli toprak fiziksel özelliklerindendir. Toprakların
hacim

ağırlıklarının

artması

toprakta

suyun

hareketini

de

engellemektedir. Çevresel bir sorun olarak görülen atıkların kurak ve
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yarı kurak iklim etkisi altındaki bölgelerde kullanılması ve devamında
toprakların fiziksel özelliklerine olumlu etkileri bir çok çalışmada
belirtilmiştir. Toprak fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi yani
bitkilerin etkili bir kök derinliği ve toprakta suyun hareketini kısıtlayan
etkilerin olmaması bitkisel üretimde verimi büyük ölçüde artırmaktadır.
Agregat stabilitesi, toprakların erozyona karşı direncini belirleyen
önemli bir parametredir. Toprak agregat stabilitesi toprakların rüzgarla
aşınıp taşınması, su ile yüzey akışını engelleyerek toprak kayıplarını
engellemede toprakların önemli bir parametresidir. Toprakların
agregatlaşması ve agregatlaşmayı artırıcı uygulamalar arasında
topraklara uygulanan organik atıklar önemli bir yer tutmaktadır.
Organik atıkların topraklara ilavesi sonucu rüzgarın yüksek şiddetli
olduğu bölgelerde rüzgar erozyonunun etkisini en aza indirmektedir.
Hidrolik iletkenlik, toprakların yüzeyden toprak içeresine suyun
hareketini önemli ölçüde etkileyen bir toprak fiziği parametresidir.
Hidrolik iletkenliğin kurak ve yarı kurak iklim etkisi altındaki
bölgelerde kullanılması yağmur suyundan faydalanmayı daha da
arttırmaktadır. Bu nedenle organik atıkların sadece yağmur suyundan
faydalanılan yıllık yağış miktarı düşük bölgelerde kullanılmasının
büyük katkıları olacaktır.
Organik atıkların tarımsal üretimin yoğun yapılan topraklarda
kullanılması toprakların fiziksel özellikleri üzerine olumlu birçok etkisi
bulunmaktadır. Organik atıkların topraklarda kullanılmasının teşvik
edilmesi toprakların iyileştirilmesi ve kalitelerinin yükseltilmesini
sağlayacaktır.
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GİRİŞ
Bugün dünya nüfusu 7.0 milyarı aştı (Leridon, 2020) ve Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün hesaplamalarına göre
2050'de nüfusun 9.7 milyarı geçeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca bu
nüfusun yüzde 70'den fazlasının şehir merkezlerinde yaşayanların
oluşturması bekleniyor (FAO, 2009). Artan dünya nüfusu, hızlı
kentleşmeye, iklim değişikliğinin hızlanmasına, su kaynaklarının daha
az erişilebilir olmasına, kullanılabilir tarım arazilerinin azalmasına ve
böylece büyük gıda ve beslenme güvenliği ile ilgili sorun/sorunlara
neden olacaktır. Günümüzde dünyada uygun tarım arazilerinin % 80'i
zaten zirai faaliyetlerde değerlendiriliyor. Ancak bu alanların %15'i
yanlış tarım faaliyetleri, yanlış yöntemler ve iyi yönetilememesi
nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) 'nün bildirdiği üzere, bireysel olarak ekilebilir
arazinin 2050 yılına kadar 1970'teki miktarın 1/3’i oranında değişeceği
tahmin edilmektedir (FAO, 2016). Geleneksel tarım yöntemleri
kullanılmaya devam edilirse, dünya nüfusunu beslemek için
günümüzde hali hazırda kullanılan tarım arazileri yeterli olmayacaktır.
Tüm bu sorunlar, yeni tarım tekniklerinin ve tarım arazilerinin
araştırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Tüketim alanlarının üretim
alanlarından farklı olması, aşırı kalabalık insan nüfusunun ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için tarımsal alanlarda üretilen ürünlerin şehirlere
taşınmasının gerekmesi, şehirlerde tarım ve ürün yetiştirme fikrini
doğurmuştur. Bu fikirlerin bir sonucu olarak topraksız tarım teknikleri
revize edilmiş ve kentsel tarıma uygun dikey tarım fikri ortaya çıkmıştır
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(Bailey, 1915). Dikey tarımın ortaya çıkmasına neden olan temel
nedenleri sıralamak gerekirse; su kullanımında ekonomik fayda
sağlamak, tarımsal verimliliği artırmak, mevsimsel ve iklimsel
risklerden kaçınarak tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak olarak
sıralanabilir.
Bütün

bu

bahsedilen

senaryoların

Türkiye’de

de

gelecekte

karşılaşabileceğimiz sorunlar arasında olması nedeniyle dikey tarım
uygulamalarının bu açıdan çözüm olabileceği ve bu sorunlar karşısında
destek ve ek avantaj sağlayabileceği düşünülmektedir. Henüz
Türkiye'de dikey tarım sistemi uygulamaları arzu edilen düzeyde
değildir. 2012 yılı verilerine göre Türkiye'de 7 bin hektar arazi ve
topraksız tarım alanı bulunmaktadır (Tolga ve ark., 2019). Bu nedenle,
Türkiye gerekli çalışmaların yapılması durumunda dikey tarım
sistemlerine geçiş için uygun bir ortama sahiptir.
1.DİKEY TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİR AMAÇLARI
Dikey Tarımın temel amacı, küçük alanlarda daha yüksek mahsul
verimi elde etmektir. Bu hedefe ulaşmak için mahsuller, dikey bir
yaşam sisteminde yığın ya da sıralar halinde büyütülürler. Ürünler aynı
lokasyonu paylaştığı fakat aynı tarlayı paylaşmadığı için aynı anda daha
fazla ürün yetiştirilebilir (Banerjee ve Adenaeuer, 2014; Al-Chalabi,
2015).
Dikey tarımın diğer amaçlarından biri de çevreyi kirleten ve ekonomik
olarak oldukça yük getiren pestisitleri kullanmaktan kaçınmaktır.
Ayrıca dikey tarım, su kullanımında da önemli tasarruf sağlar ve
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toprağın neden olduğu enfeksiyonların etkilerini ortadan kaldırır. Sınırlı
arazi koşullarında dikey tarım uygulandığında, yerel bitki ve
hayvanlara daha az zarar vermeyi ve flora ve faunayı daha fazla
korumayı amaçlamaktadır (Roberts ve ark., 2020; Garg ve Balodi,
2014; SharathKumar ve ark., 2020).
Hindistan cevizi kabuğu (Molin ve Martin 2018; Senapati ve Behera,
2020), turba yosunu (Rajan ve ark., 2019; Senapati ve Behera, 2020;
Kumar ve ark., 2020; Nijwala ve Sandhu, 2021) ve diğer analog
topraksız ortamlarda (Molin ve Martin 2018; Nijwala ve Sandhu, 2021)
dikey tarım uygulamaları çok yaygındır. Bunlar sayesinde mahsuller
daha verimli büyür ve yetiştiricilerin enerji harcamasını dengelemek
için çeşitli sürdürülebilir topraksız tarım formları kullanılır.
2. DİKEY TARIM SİSTEMLERİ
Dikey Tarım Sistemleri, Kontrollü Çevresel Tarım (CEA) teknolojisi
ve kapalı tarım teknikleri ile üç farklı topraksız tarım sistemlerinin
dikey olarak gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır. Bu sistemler;
hidroponik, aeroponik ve akuaponiktir. Hidroponik sistemde topraksız
bir ortamda sadece su içinde mineral besin maddeleri kullanarak bitki
yetiştiriciliği yapılırken (FAO, 2020; Chole ve ark., 2021), aeroponik
sistemde ise topraksız bir ortamda bitkilerin havada dikey olarak asılı
kaldıkları ve köklerine mineral besin maddelerinin püskürtüldüğü bir
bitki

yetiştiriciliği

yöntemi

uygulanmaktadır

(Birkby,

2016).

Akuaponik sistemlerde ise hidroponik sistemlerde dışardan eklenen
mineral besin maddelerinin, klasik akuakültürde yetiştirilen balık,
karides, kerevit gibi su ürünlerinin yetiştiriciliği ile birleştirilerek bitki
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besin maddelerinin bu akuakültürden sağladığı sürdürülebilir bir gıda
üretim sistemidir (FAO, 2014; Rahmatullah ve Rahmatullah, 2010). Bu
sistemde sadece bitki üretilmez ayrıca akuakültürde kullanılan su
ürünleri yetiştiriciliği de yapılmakta ve karşılıklı bir ilişki ile
sürdürülebilir gıda üretimi sağlanmaktadır (Birkby, 2016).
2.1. Hidroponik Dikey Tarım Sistemi
Topraksız tarım uygulamaları arasında en çok kullanılan ve en eski
dikey tarım uygulaması hidroponik sistemdir. Hidroponik tarım
sistemi, su bazlı, besleyici zengin bir çözelti içinde bitki büyütme
işlemidir. Hidroponik sistemde, bitki kökleri kükürt, azot, fosfor,
potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi makro besinler ile birlikte
demir, klor, mangan, bor, çinko ve bakır gibi mikro besin
elementlerinden oluşan sıvı çözeltilere daldırılarak yetiştirilir (Chole ve
ark., 2021; Sharma ve ark., 2018). Kökleri desteklemek için kimyasal
olarak pasif olan kum, çakıl, talaş, perlit, vermikulit (Haghighi, ve ark.,
2016), hindistan cevizi kabuğu (Molin ve Martin 2018; Senapati ve
Behera, 2020), turba yosunu (Rajan ve ark, 2019; Senapati ve Behera,
2020; Kumar ve ark., 2020; Nijwala ve Sandhu, 2021) gibi ortamlar
kullanılır. Sistem, bitki köklerinin besin solüsyonu ile doğrudan ilişki
kurmasını sağlarken aynı zamanda bitkinin yeterli gelişmesi için gerekli
oksijeni de sağlayarak maksimum nem ve besin değerine sahip bitkiler
yetiştirilir. Bu nedenle hidroponik sistemle yetiştirilen bitkiler
geleneksel yöntemlerle yetiştirilen bitkilere göre daha hızlı büyürler
(Butler ve Oebker, 2006). Hemen hemen tüm bitkiler hidroponik
sistemde yetiştirilebilir, ancak bazı bitkiler çok hassastır ve
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diğerlerinden daha fazla alana ihtiyaç duyar. Bu sebeple en yayın olarak
şu

bitkiler

yetiştirilmektedir;

Hububatlarda

pirinç

ve

mısır,

meyvelerden çilek, sebzelerden domates, paprika biberi, patlıcan, taze
fasulye, şeker pancarı, kanatlı fasulye, dolma biber, kabak, karnabahar,
salatalık, kavun, soğan, turp, su ıspanağı ve marul, tıbbi aromatik
bitkilerden maydanoz, nane, fesleğen, kekik, aloe vera ve kolyos, süs
bitkilerinden kadife çiçeği, güller, karanfiller ve krizantem ve yem
bitkilerinden ise sorgum, yonca, arpa, çim (axonopus) ve köpek dişi
ayrığı yetiştirilmektedir (Sardare ve Admane, 2013).
2.2. Aeroponik Dikey Tarım Sistemi
Aeroponik sistem ilk olarak 1990'larda uzayda bitki yetiştirmek için
NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından bulundu
(NASA, 2006). Aeroponik sistemde, havada asılı kalan köklerine su
buharı içinde bitki besin elementleri püskürtülerek gerçekleştirilen bir
bitki yetiştirme tekniğidir. Aeroponik sistemde tohumlar, bir ucunda
bitki besin elementinin mevcut olduğu buhar püskürtme aparatları ve
diğer ucunda ışığa maruz kalan köpük panellere ekilir (Lakhiar ve ark.,
2018). Bu köpük paneller bitkinin dik olarak büyümesini sağlarken kök
oluşumunu uyarmak ve istenmeyen yosun oluşumunu önlemek için ışık
geçirgenliği olmayan kapalı kutu formlarındadır. Bitki besin elementi
püskürten sistemler tohumların üzerine 2-3 dakikada bir 1-2 saniye
boyunca ince sis şeklinde su buharı püskürtürler. Bu hem kökü nemli
tutar hem de besleyici çözeltiyi havalandırarak bitkiye vermiş olur.
Bitkiler, köklere yapışan bu çözelti sisinden su ve besinlerini emerken
oksijen ihtiyaçlarını da sağlamış olurlar (Kratsch ve ark., 2006). Ayrıca
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aeroponik sistem tamamen kapalı ortamlarda yer aldığından, su
kaynağına karışabilecek zararlı kimyasal akışı yoktur ve kolayca
sterilize edilebilir (AlShrouf, 2017) ve tamamen kapalı sistemlerden
oluştuğu için ışık kaynağı olarak LED aydınlatmalar kullanılır.
Aeroponik sistemde LED ışığa ek olarak güneş ışığı da kullanılabilir.
Fotosentez için gerekli olan kırmızı ve mavi renkler için kullanılan LED
ışık sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha
fazla ısınmadığı için soğutma maliyeti de yoktur (Lakhiar ve ark.,
2018). Bütün bitkiler aeroponik sistemde yetiştirilebilir ancak
aeroponik sistemde daha çok yapraklı yeşil bitkiler, kenevir, çilek,
domates ve salatalık tercih edilir (Eldridge ve ark., 2020).
2.3. Akuaponik Dikey Tarım Sistemi
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA)’nun tanımına göre
hidroponik tarım sistemi ile su ürünleri yetiştiriciliğini birleştiren
sisteme akuaponik sistem denir. Aynı suda aynı anda su ürünleri (balık,
karides, kerevit gibi) ve bitkilerin üretilmesidir (FAO, 2014). Böylece
sadece bitki değil aynı zamanda akuakültürde kullanılan su ürünleri de
yetiştirilmiş olur (Birkby, 2016). Bu sistemde genellikle tatlı su
çipurası, levrek ve alabalık yetiştirilmektedir (Rahmatullah ve
Rahmatullah, 2010).
Akuaponik sistemin 3 biyolojik bileşeni vardır. Su canlıları, bitkiler ve
bakterilerdir. Sistemdeki su ürünleri ihtiyaç duydukları maddelerle
beslenir, çıkardıkları atık bakteriler tarafından bitkilerin besin olarak
kullanabileceği formlara dönüştürülür ve bitkiler bu besinleri ve su
ürünlerinin çıkardıkları karbondioksiti kullanırlar. Ayrıca bitkiler
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içlerinde azotlu bileşikler biriktirdikleri için suyu biyolojik olarak
filtreler (Birkby, 2016).
3. DİKEY TARIM UYGULAMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
TARIM
Dikey tarımın en önemli avantajı; her mevsim sadece bir çeşit mahsulün
üretildiği geleneksel tarım sistemine göre, dikey tarımda aynı anda
birçok farklı ve çeşitli mahsul yetiştirilebilir ve hasat edilebilir. Yani
dikey tarım, tropikal olmayan ve hatta şehir merkezlerinde yıl boyunca
mahsul üretimi sağlayabilir (Birkby, 2016; Al-Kodmany, 2020). Dikey
tarım sistemlerinin en önemli diğer avantajı ise su tasarrufudur. Dikey
tarım sisteminde mahsuller, geleneksel tarıma göre % 70 ile % 95 daha
az su kullanılarak üretilir (Birkby, 2016; Dal Ri, ve ark., 2020).
Sistemdeki

su

kullanımdan

sonra

temiz

kaldığından

geri

dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir. Böylelikle maliyet ve su
tasarrufu sağlanır. Tarladaki mahsuller kasırgalar, şiddetli kuraklıklar,
yağmurlar ve seller gibi doğal afetlerden etkilenirken, dikey tarım
sistemleri, kendilerini bu olumsuz hava koşullarından korumakta ve yıl
boyunca düzenli bir hasat elde edilmektedir (Birkby, 2016). Dikey
tarım çiftliklerde geleneksel tarıma göre zararlıların kontrolü (kuşlar,
böcekler ve kemirgenler gibi) çok daha kolaydır (Al-Kodmany, 2020;
Chole ve ark., 2021). Geleneksel tarım, flora ve faunaya çok geniş
alanlar gerektirdiğinden zarar verebilir, ancak dikey tarım küçük
tarlalarda büyük hasatlar sağlayabilir. Dikey tarım, arazi miktarını
azaltır ve birçok doğal kaynağı korur. Böylece doğal biyomlar
üzerindeki tarımsal hareketin neden olduğu ormansızlaşma ve çölleşme
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önlenebilir, toprak korunur ve emülsiyonlar azalır (Kalantari ve
ark.,2018). Geleneksel tarımda çiftçiler, ağır tarım ekipmanları ve ağır
çalışma koşulları nedeniyle birçok sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
kalmaktayken dikey tarımda birçok şey elektronik olarak kontrol
edildiği için ağır çalışma koşulları yoktur (Chole ve ark., 2021). Bütün
bu avantajların yanı sıra, dikey çiftlikler kurmak çok büyük maliyetler
gerektirir (Kalantari ve ark., 2018).

Doğal kaynakların ürünlerin

ihtiyaçlarını karşılayamadığı durumlarda (yeterli güneş ışığı olmadığı
durum gibi) yüksek enerjili ürünler kullanılabilir ve bu da maliyeti
yükseltir (Birkby, 2016).
Sonuç olarak, küçük ölçekli alanlardan imkânlar ve koşullar
doğrultusunda hızlı bir üretim ile yüksek verim sağlanırken gıda
güvenliğinin sürekliliği sağlanmış olur.
4. SONUÇ
Hızla artan insan nüfusunun gıda ihtiyaçlarını karşılamak her geçen gün
zorlaşmaktadır. Tarım arazilerinde yanlış arazi kullanımı ve geleneksel
tarım yöntemleri kullanılan tarım alanlarının azalmasına hatta
kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştur. Bu nedenlerle tarımsal
üretimi

artırmak

için

yeni

tarım

tekniklerinin

geliştirilmesi

gerekmektedir. Geleneksel tarımda arazi kayıpları, mevsimsel riskler,
su ve atık sorunlarının önlenmesi, yerel organik üretimin artırılması ve
sürdürülebilir tarım, yeni tarım sistemleriyle beraber dikey tarımı
ortaya çıkarmıştır. Dikey tarımın amacı, kentsel, kapalı, iklim kontrollü
yüksek binalar çerçevesinde verimliliği önemli ölçüde artırmaktır.
Daha küçük alanlarda daha yüksek mahsul verimi elde edilmesine
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olanak sağlar. Şehir merkezlerinde bol miktarda depo, konteyner veya
yeni inşa edilen binalarda dikey çerçeveleme yapılabilir. Dikey tarımın
birçok avantajı vardır. Su tasarrufu sağladığından, sürekli azalan su
kaynakları için oldukça avantajlı olacaktır. Kontrol edilebilir iklim
sayesinde verimlilik ve kalite artmaktadır. Geleneksel tarımda
kullanılan pestisitler kullanılmadığı için daha sağlıklı ürünler elde
edilmektedir. Dikey tarımın çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerinde
olumsuz bir etkisi yoktur. Dikey tarımın olumsuz bir özelliği olarak,
yüksek maliyetiyle karşı karşıya kalabiliriz. Dikey sistemlerin ısıtma ve
soğutma için büyük miktarda enerji gerektirmesi de bir dezavantaj
olabilir. Ancak sürekli gelişen ve yenilenen teknolojiler sayesinde
dikey tarıma daha pratik imkânlar sağlanmakta ve her geçen gün bu
yüksek maliyet azalmaktadır. Ayrıca, dikey tarım sistemleri sadece
dünyamız için değil uzayda da yetiştiricilik yapmaya olanak
sağlamaktadır. Sonuç olarak, dikey tarım teknikleri gıda güvenliğinin
sağlanabilmesi için alternatiflerimizden biridir. Dikey tarım, henüz
yeterince ilgi görmemiş olsa da gelecekte daha popüler hale gelecektir.
Hatta geleneksel tarımın yerini alacak farklı sistemlerin ortaya
çıkmasına bile yol açacaktır.
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GİRİŞ
Bitkisel üretimde yoğun şekilde kullanılan sentetik kimyasallar
çevresel sorunlara neden olmakta ve çevre dostu yaklaşımlar gün
geçtikçe de önem kazanmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan
sentetik kimyasalların çevre ve insan sağlığına olan etkilerinin
azaltılması amacıyla birçok alternatif tarım yöntemi geliştirilmiştir.
Organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi tarım yöntemleri bunlara
örnek olarak sayılabilir. Organik madde topraktaki bitki ve hayvan
kalıntıları olup, toprağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak iyileştirir
(Bellitürk ve ark. 2019). Ancak, sadece tarımsal aktivitelerde
kullanılmakta olan sentetik kimyasalların yasaklanması ya da
kullanımının azaltılması, çevre kirliliği ile baş etmede yeterli değildir.
Çünkü tarımsal faaliyetler sırasında hayvansal gübreler, sap, saman,
melas, kepek gibi birçok atık oluşmaktadır. Bunların bir kısmı hayvan
yemi olarak değerlendirilse de bir kısmı da tarımsal atık olarak
ekolojiye zarar verebilmektedir. Hem tarımsal hem de tarımsal olmayan
faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ve bertaraf edilmesi gereken organik
atıkların geri kazanımının en iyi yollarından birisi, bu atıklardan
kompost üretmektir. Bir diğer deyişle bu atıklardan geri dönüşüm
sağlamaktır. Kompostlama yeni bir teknoloji değildir. 18. yüzyılda
kullanılmaya başlanmış ve 20. yüzyılda maddelerin ve mekanik
teçhizatlar seçiminin nasıl yapılması gerektiği ve farklı kompostlama
metotları (sıralı yığın, yığınlar, kapalı reaktörde vs.) hakkında bilimsel
ilkeler belirlenmiştir. Ancak geçen zamanla birlikte sanayileşme,
kimyasal gübrelerin kullanımının artması ve özelleştirme gibi
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gelişmeler çiftçilik kavramını değiştirmiş ve kompostlama önemini
yitirmiştir. Günümüzde ise çevre bilinci arttığı için kompostlama
yeniden popüler olmaya başladığı bazı kaynaklarda belirtilmiştir
(Öztürk & Bildik, 2005; Erdener, 2010). Son yıllarda başta gelişmiş
ülkeler olmak üzere birçok ülkede çevresel atık sorununa çözümler
aranmaktadır. Bu nedenle, tüm dünya ülkelerinde "sıfır atık" projeleri
veya atıksız üretim yapmak önemli olmaya başlamıştır.
Organik atıkların kompost haline getirilmesi diğer bir terimle
kompostlama, birçok bilim insanının araştırma konusu olmuş ve
tanımlanmıştır. Kompostlama, katı atık yok etme yöntemlerinden birisi
(Tchobanoglous ve ark., 1993) olup; organik maddelerin ayrışmasını
içeren biyolojik, kimyasal ve fiziksel faktörlerin aynı zamanda dinamik
olarak etkileştiği işlem olarak tanımlanmaktadır (Ekinci ve ark., 2004;
Kumbul, 2015). Aynı kaynakta "kompostlama" işleminin amaçları
arasında organik atıkların tekrar ekonomik önemi olan ürünlere
dönüştürmek olduğu da belirtilmiştir. Uygun & Dursun, 2012’de
kompostlamayı; organik maddelerin kontrollü koşullarda depo
edilmesi, taşınması ve arazideki uygulamaların (Golueke, 1977)
çevreye zarar vermeyecek nitelikte ürüne biyolojik yolla ayrıştırılması
olarak da tanımlamışlardır. Kompostlamanın sonucunda, toprak
düzenleyicisi ve/veya organik gübre olarak kullanılabilen humusa
benzer ürün olan kompostu elde edileceği (Tanuğur, 2009) ve bu ürün
toprağa geri döndürüldüğünde toprak verimliliğine önemli katkılar
sağladığı da bilinmektedir. Yine bilindiği üzere, bitki gelişiminde
gerekli besin maddelerinin sağlanması da çoğunlukla toprak verimliliği
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ile ilişkilidir. Toprak verimliliğini etkileyen faktörlerin başında
topraktaki organik madde miktarı gelmektedir. Toprak verimliliğinde,
toprak organik maddesi önemli etkiye sahip olup, toprağın bütününde
tamamlayıcısıdır. Toprak organik maddesinin mineralizasyonuyla
oluşan birçok bitki besin maddesi bitkilerin besin ihtiyacını sağladığı
ayrıca verimlilik faktörü dışında toprakların fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerini iyileştirici bir üretkenlik faktörü olarak kabul
edilmektedir (Demirtaş, 2004). Özetle, başarılı bir tarımsal üretim
toprağın organik madde miktarını korumak ve sürekli artırmaktan
geçmektedir. Organik madde miktarının artırılmasının bir yolu da
tarımsal üretimde kompost kullanmaktır. Toprağa kompost uygulaması,
doğrudan ya da komposttan elde edilen kompost çayı uygulaması
şeklinde olabilmektedir. Kompost ve kompost çayı uygulamaları
doğrudan inorganik gübrelerin yerine geçmeseler de bitki gelişimini
teşvik ettiği farklı araştırıcılar tarafından desteklenmektedir. Tarımsal
üretimde kullanılan uygulamaların sonuçlarını aynı yıl alabilmek
pratikte çiftçiler için çok önemli olsa da kompost uygulamasıyla
üretilen katı maddenin toprağa ve bitkiye etkisi mineralizasyon nedeni
ile biraz daha uzun zaman alabilmektedir. Günümüzde, bitkisel
üretimde kompost, üreticiler açısından kolaylıkla bulunabilen ticari
önem kazanmış ve organik gübre kaynağı olarak satışı yapılan bir ürün
haline gelmiştir. Organik gübre dışında "toprak iyileştiricisi", fide ve
mantar yetiştiriciliğinin de yetiştirme ortamı olarak kullanılan
materyaldir.
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Bu bölümde, kompost hazırlanması ve uygulaması, kompost kalitesine
etki eden faktörler, kompost ve kompost çayının tanımları, yararları ve
konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar incelenerek bitkisel üretime
olan etkileri ortaya konulmuştur.
1. KOMPOST HAZIRLAMA VE UYGULAMASI
Kompost hazırlama farklı materyallerle ve farklı kompostlama
metotları ile yapılabilmektedir. Kullanılan materyaller, hayvansal ve
bitkisel kaynaklı atıklar olabilmektedir. Bunlardan bitkisel atıklara
örnek olarak Rona, 2015’te taze yonca, mısır koçanı, tahıl kabuğu ve
samanı, biçilmiş çim, kuru biçilmiş çim, yaş yapraklar, kuru yapraklar
olabileceğini ayrıca budama artıkları, pamuk küspesi, meyve ve sebze
kabukları, meyve-sebze posaları da örnek olarak verilebilir. Hayvansal
atık olarak da yaş hayvan gübresi, balık artıkları, kanatlı hayvan
gübresi, büyükbaş hayvan gübresi, at gübresi, küçükbaş hayvan gübresi
kullanılmaktadır. Bunların dışında gazete kâğıdı, karton, talaş ve çam
iğnesi gibi atıklar da kompost yapımında değerlendirilebilmektedir
(Hemenway, 2009). Öztürk 2017’de kompostlama yapılırken,
teknolojik alt yapı, kullanılan atık tipi, kompostlama amacı gibi
faktörler göz önüne alınarak 4 farklı metodun kullanıldığını, bu
metotların, i) pasif ii) sıralı yığın oluşturarak iii) havalandırmalı
yığınlarda ve iv) kapalı reaktörde kompostlama olduklarını belirtmiştir.
Aynı kaynakta metotlardan pasif kompostlamanın oldukça düşük
maliyetler ile yapılabilen bir yöntem olduğunu, gözenekli organik
maddelerin (ağaç yaprakları, bazı kabuklar, hayvan altlığı olarak
bilinen ot, sap, kuru dışkı ve talaş vb.) kompostlaması için pratik
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olduğunu belirtmiştir. Pasif kompostlamada döndürme işlemi yani
karıştırma daha seyrek yapıldığını bu metotta az emek ve daha az aletekipman gerektirdiği belirtmiştir. Son olarak pasif kompostlamada
havalandırma düşük olduğundan koku olduğu da ayrıca açıklanmıştır
(Öztürk, 2017).
İkinci metot olan sıralı yığın kompostlama, en çok uygulanan
metotlardandır. Bu kompostlama metodunda, ham madde karışımı
uzunlamasına yığınlar halinde oluşturulur ve düzenli aralıklar ile
karıştırılır. Karıştırma, yığının yüzeyindeki madde ile yığının içindeki
maddelerin yerlerini değiştirmek olduğu ile açıklanmıştır (Öztürk,
2017). Döndürme ile en dış yüzeydeki havaya ve iç kısmını ise yüksek
sıcaklıklara eşit derecede maruz bıraktığı belirtilmektedir (Öztürk,
2017).

Bu

hareketle

kompostalanacak

maddeler

çürümeye

başlayacaktır ve sıcaklığın yükselmesiyle patojenlerin yok edilebileceği
açıklanmıştır (Öztürk, 2017).
Havalandırmalı yığınlarda kompostlamada, yığınlara aktif ya da pasif
olarak

havalandırma

yapılmaktadır.

Öztürk

2017’de

pasif

havalandırmalı sıralı yığın olarak bilinen üçüncü metotta yığın sıraları
içerisine gömülü üzeri delikli borular sayesinde kompost yığınına hava
sağlanacağı ve sıcak olan gazın sıralı yığının dışında yükselmesiyle
oluşan baca etkisinden dolayı hava önce borulara, sonra da sıralı yığına
doğru hareket edeceğini belirtmiştir. Aktif havalandırmalı metotta ise
yığınlar içine hava verilerek kompostlama yapılacağı açıklanmıştır
(Öztürk, 2017). Bu yöntemde yığın oluşturulduktan sonra bir daha
karıştırılmadığı için kompostlama materyallerinin seçimi ile bu
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materyallerinin ilk karışımının da önemli olduğu açıklanmış ve havanın
yeterince yayılımının sağlanamaması durumunda da kompostlamanın
düzgün gelişemeyeceği de bildirilmiştir (Öztürk, 2017).
Kapalı reaktörlerde kompostlama metodunda ise, depolar, dikdörtgen
karıştırma yatakları, silolar, döner tanklar ve taşınabilir konteynerler
kullanılır. Bu kompostlama metodunda kullanılan yere göre farklı
havalandırma yöntemleri ve farklı teçhizatlar kullanılmaktadır.
Genel

anlamda

basit

bir

kompost

hazırlanması

Şekil

1’de

gösterilmektedir. Kompost hazırlarken budama artıkları ve dal parçaları
en altta olacak şekilde yukarıya doğru sırasıyla evsel atıklar, saman,
toprak, çim biçim artıkları toprak ve yaprak çürüntüleri kat kat olacak
şekilde tel kafes içerisinde 3,5 m3 hacimle basitçe yapılabilir.

Şekil 1. Kompost yapımı şeması
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Kompostun toprağa dolayısıyla bitkiye uygulanmasında kompost
uygulaması tekniği ve miktarları değişiklik göstermektedir. Kompost
toprağa doğrudan uygulandığı gibi, dikim öncesi, dikim sonrası,
toprağa karıştırılarak ya da kompost materyalinden elde edilen kompost
çayının fertigasyon şeklinde bitki kök bölgesine verilmesi şeklinde de
yapılabilir. Ayrıca kompost çayının yaprak gübrelemesi gibi sprey
şeklinde verildiği uygulamalara da rastlanmaktadır. Diğer yandan,
bitkisel

üretimde

kompostun

kullanım

miktarları

değişiklik

göstermektedir. Bunun en büyük nedeni kompost hammaddesinin ve
kompostlama metodunun kompostun içerdiği bitki besin maddesine
olan etkisidir. Yapılan çalışmalara göre, meyve sebze yetiştirme
alanlarında kompost içeriğine göre 20-200 kg/m2, bağ alanlarında
ortalama 5.5 kg/m2, fidanlıklarda 30 kg/m2, hububat bitkilerinde
ortalama 15 kg/m2 olarak yetiştirme alanlarına uygulanmaktadır.
Kompost uygulamasının organik bitki yetiştiriciliğinde önemli gübre
materyali olduğunu ve ekim/dikimden önce genellikle 1 kez
uygulandığını ve bitki gelişme evresindeki eksiklikleri karşılamak için
uygulandığı da belirtilmiştir (Abou-El-Hassan ve ark., 2014).
1.1.Kompost Çayı Hazırlama ve Uygulaması
Kompost çayı, toprak verimliliğinin artırılmasında büyük faktör olan,
mikroorganizmaların çok büyük miktarlar halinde üretildiği en değerli,
en önemli aşama olarak bilinir. Kompost çayı hazırlamanın temeli
oksijendir. Hazırlama küçük bir bidonda veya orta boy varilde (Nazik,
2007) veya büyük bir su tankı içinde (Pane ve ark., 2014)
gerçekleştirilebilmektedir. Kompost çayı hazırlarken su kalitesi önemli
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olup suyun kesinlikle klorsuz olması istenmektedir. Bunun nedeni
ortamda çok sayıda bakteri üretmek hedefi içindir. Bidon, varil veya su
tankı içerisinde hava pompası veya küçük ölçekli uygulamalar için
akvaryum hava motoru kuvvetiyle sisteme yoğun oksijen verilmesi
gerekmektedir. Suyun içerisine, ince gözenekli bir bez torba içinde
kompost materyali ekleyerek daldırılır ve hava pompasını da aktif hale
getirilir. Bu işlem kompost çayı hacmine göre 2-7 gün arasında
sürebilmektedir. Literatürde, kompost çayının depolanıp daha sonra
uygulandığı ya da hazırlanıp doğrudan uygulandığı araştırmalar
bulunmaktadır. Kompost çayı hazırlanması Şekil 2’de toprağa
verilmesi de Şekil 3’te gösterilmektedir. Kompost çayı hem toprağa
hem de bitkiye sprey şeklinde de verilebilmektedir. Kompost çayını
doğrudan toprağa vermenin olası riski bir anda çok bakterinin toprakla
buluşturup, bitkinin de kullanmakta olduğu azot kaynaklarının hızla
tükenmesi ve anlık olarak yıkıcı bir etki yapabilmesi olasılığıdır.
Toprağa da uygulansa yapraktan da uygulansa yavaş yavaş seyrelterek
ve kontrollü uygulama ile uygun ölçüleri yakalamak ve buna göre bir
reçete oluşturmak verimlilik açısından önem arz etmektedir.
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1.2.Kompost Kalitesine Etki Eden Parametreler
Bitkisel üretimde kullanılacak kompostun hijyenik açıdan kusursuz
olması istenmektedir. Kompost kalitesini etkileyen birçok faktör olup
karbon(C) azot(N) oranı (C/N), nem, pH, sıcaklık, oksijen
konsantrasyonu, porozite ve kompost parçacık büyüklüğü parametreleri
önem arz etmektedir.
Kompostta C ve N’nin uygun oranlarda olması oldukça önemli olup
ortamda yeterli miktarda besin elementi olduğunu işaret etmektedir.
C/N

oranı,

nem

miktarı

ve

uçucu

katı

miktar

olarak

tanımlanabilmektedir. Atıktaki C/N oranı 30/1, uçucu katı ise %50’nin
üzerinde olmalıdır (Uygun & Dursun, 2012). Eğer karbon azot oranı
20/1’den küçük olursa karbon azotun tümünü stabilize etmeden
tamamıyla kullanılacağı, fazla azotun daha sonra amonyak (NH3) veya
nitröz oksit (N2O) olarak atmosfere karışabileceği ve koku problemine
neden olabileceği bildirilmiştir (Öztürk, 2017). Aynı kaynakta
maddenin C/N oranı 40/1’den fazla ise de mikroorganizmaların fazla
karbonu kullanması için geçen süre uzadığından kompostlama
süresinin de artabileceği belirtilmiştir. C/N oranı böylece kompostlanan
materyale göre değişiklik göstermektedir. Örnek olarak; saman
materyalinin C/N oranı ortalama 70/1 yani yüksek karbon içerikli
materyal olduğu anlaşılırken sebze parçalarının C/N oranı ortalama
18/1 olup yüksek nitrojen içerikli materyal olduğu anlaşılmaktadır.
Yine yüksek karbon içerikli materyallere örnek olarak, yapraklar, kâğıt
ve oluklu mukavva gibi ürünler gösterilirken yüksek nitrojen içerikli
materyaller arasında kahve atıkları, çim biçim artığı gösterilebilir.

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ

| 409

Kompostun nem oranı bazı kaynaklarda su muhtevası olarak da
incelenmiştir. Su, kompostlama işlemi biyolojik bir olay olduğu için
oldukça önemlidir. Nem oranı mikroorganizma faaliyetinin en önemli
göstergelerinden birisidir. Havalı kompostlama için optimum nem oranı
%50-60 olmakla beraber %70 in üstüne çıkılması difüzyon
kısıtlamasına

sebep

olmakta

ve

oksijen

penetrasyonunu

engellemektedir. Nem miktarının düşük olması da mikroorganizma
faaliyetini yavaşlatmaktadır (Bilgiç, 2004). Kompost içindeki su fazla
olduğunda hava az; hava fazla olduğunda da su içeriğinin az olduğu
bildirilmiştir. Bu durumu su ve hava miktarlarının birbirine ters etki
etmesiyle açıklanmıştır. Nazik, 2007’de ticari kompost olan “Bioaktif”
kompostun nem içeriğini %20 olarak belirtmiştir.
Kompostun havalandırma faktörü incelendiğinde, oksijen ve ısı
üretiminin çoğunlukla ilk aşamalarda gerçekleştiği ve kompostlama
ilerledikçe azaldığı bildirilmiştir (Öztürk, 2017). Aynı kaynakta
kompostlamanın hızını etkileyen faktörler arasında oksijen miktarının
sınırlı düzeyde olduğu da belirtilmiştir. Yığınının gözeneklerindeki
oksijen konsantrasyonunun en az %5 olması gerektiği belirtilmiştir.
Ayrıca, oksijensiz koşullarda oluşan istenmeyen kötü kokunun
giderilmesi ve kompostun daha kısa zamanda oluşturulması için
oksijenli koşulların korunması gerektiği de açıklanmıştır (Öztürk,
2017). Kompost parçacık büyüklüğü yine kompost kalitesini etkileyen
parametreler arasında yer almaktadır. Katı atık materyalinin incelik
derecesi ne kadar küçük ise, o derecede çamurdan da su alınması
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gerektiği

ve

bu

durumun

gerçekleşememesi

durumunda

havalandırmanın zor olacağı belirtilmiştir.
Mikroorganizma faaliyeti ortamdaki pH düzeyini etkilemektedir. Fakat
kompostlamaya çeşitli organizmalar katıldığından pH’a karşı duyarsız
olduğu belirtilmiştir (Öztürk, 2017). İdeal pH’ın 6.5-8 arasında olması
istendiği belirtilirken, Nazik 2007’de ticari kompost olan “Bioaktif”
kompostun pH aralığını 7-8 düzeyinde olduğunu belirtmiştir. pH
değerinin yüksek azot içerikli maddelerde önemli olduğu belirtilirken,
pH değerinin 8.5’ten yüksekse azot bileşikleri amonyağa dönüştüğü
açıklanmıştır (Öztürk, 2017). Kompostta, pH yükseltmek için kireç ve
kül gibi ve bazı katkı maddelerinin eklenmesinin etkili uygulamalar
olmadığı ve bu materyallerin kompost içinde NH3 oluşumuna neden
olduğundan ötürü de tavsiye edilmediği aynı kaynakta açıkça
belirtilmiştir. Kompost uygulaması yaparken toprak pH değerinin
önemi ortaya çıkarken, asitli topraklarda kompost uygulamasının
yukarıdaki açıklanan bilgiler doğrultusunda toprağı alkalileştirdiği
ortaya çıkmaktadır.
Kompost oluşum esnasında mikroorganizmalar ortamdaki organik
maddelerle beslendiğinden ısı açığa çıkmaktadır. Ortam ısısının artması
da patojenleri yok etme üzerine etkilidir. Kompostlama sırasında,
sıcaklığın artmasıyla ölen mikroorganizmalar yerine de ortama
adaptasyonu olan diğer mikroorganizmaların geliştiği tespit edilmiştir.
Ortamdaki maksimum sıcaklık değeri ortamdaki mikroorganizma
varlığından çok ortamdaki besin miktarı ile ilişkili olduğu belirtilmiştir.
Kompostlama hem mezofilik (10-40ºC) hem de termofilik (>40ºC)
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sıcaklıklarda gerçekleştiği de ayrıca belirtilmiştir. Öztürk 2017’de,
kompostlamanın

mezofilik

koşullarda

muhafaza

edilmesinin

araştırıcılar tarafından tavsiye edildiğini belirtmektedir. Kompost
içerisinde yabancı ot kaynaklarını, patojenleri ve larvaların yok
edilmesi için termofilik sıcaklık derecelerinin uygun olacağı
belirtilirken; yönetmelikler göz önüne alındığında ise insanlara zararlı
tüm patojenlerin kritik sıcaklık derecesi 55ºC olarak belirlendiği
açıklanmıştır. Yabacı ot kaynakları için kritik sıcaklık derecesinin de
63ºC olduğu belirtilmiştir (Öztürk, 2017).
Özetle, kompost materyali hijyenik, C/N oranının 35 ten küçük, pH
değerinin 7 ve üzeri olduğu, sıcaklığının yüksek olduğu, organik madde
içeriğinin yüksek (en az %35), nem içeriğinin %50’yi geçmemesi ve
içerisindeki yabancı maddelerin (metal, plastik, cam v.b) toplam
ağırlığının %2’sini geçmemesi önem arz etmektedir.
2. KOMPOST VE KOMPOST ÇAYININ KULLANIMININ
YARARLARI
2.1. Kompost Kullanımın Yararları
2.1.1.Atıkların Değerlendirilmesi
Atık değerlendirilmesi ifadesiyle doğada kirlilik oluşturabilecek ya da
o atıkların yok edilmesi için yakma eyleminde bulunulduğunda hava
kirliliğine yol açabilecek sorunları ortadan kaldırılmasıdır. Böylece
bitkisel ve hayvansal atıklar kompostlaştırma işlemiyle doğal
süreçlerinde bitkisel üretim için değerli yeni bir kaynak olacak
olmasıdır.
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2.1.2. Toprak Yapısının İyileştirilmesi
Toprak tekstürlerinin toprak organik madde kapasitesine etkisi vardır.
Kompost uygulaması agregat oluşmasını teşvik ederek organik madde
miktarını artırmaktadır.
2.1.3.

Toprakta

Nem

Tutumu

ve

Topraktaki

Suyun

Buharlaşması
Topraktaki nem kapasitesinin artırılmasını sağlarken, buharlaşmayı da
azaltır. Kompost uygulaması toprakta olan fazla suyun adeta bir sünger
gibi emilmesini sağlayarak erozyonu engeller. Bu durumu 100 kg
humus, yaklaşık 195 kg su tutabilmesi ile açıklanabilir (Rona, 2015).
2.1.4. Toprağın Havalanması
İdeal toprak %25 hava ile doludur. Kompost uygulaması üst toprakta
iyi havalanmış bir katman oluşturarak toprakta yaşayan canlıların
yaşam faaliyetlerini desteklemiş olacaktır. Böylece toprak canlıların
faaliyetiyle

organik

maddesine

yine

artıracaktır.

Toprak

havalanmasının önemini bitkilerin köklerinin gelişim potansiyelinin
artmasıyla bitki besin elementlerinin toprak üstüne taşınması arasındaki
ilişki ile açıklanabilir. Bu bağlamda kök havalanması potasyum (K) gibi
elementlerin alınmasını kolaylaştırmış olacaktır.
2.1.5. Bitkilere Besin Elementi Sağlaması
Sentetik gübreler uygulama bakımından doğru orantılarda sadece suyla
karıştırılarak toprağa ve/veya bitkiye uygulanmaktadır. Bu ilk etapta
kolay ve etkin bir uygulama gibi görünse de bitkilere verilen sentetik
gübrelerin alınmayan kısmı toprağın alt katmanlarına sızarak yer altı
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sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Bitkisel üretimde kompost
uygulamasıyla,

besin

elementlerinin

istenilen

formlarında

ve

miktarlarında ulaşılması sağlanmış olunacaktır. Ayrıca kompostun
yavaş salınımlı materyal olduğu da bildirilmektedir (Rona, 2015).
Böylece kompost, sentetik gübreler gibi sadece besin kaynağı değil,
aynı zamanda besin deposu konumundadır.
2.1.6. Topraktaki Toksinleri Etkisiz Hale Getirmesi
Zaman içerisinde yapılan yanlış uygulamalar sonucu toprakta toksik
maddeler, ağır metaller veya bitkilerin kökleriyle alamayacağı bir
formda elementler olabilmektedir (Rona, 2015). Kompost kullanımının
bu anlamda bakir olmayan alanların iyileştirerek, toprağı ıslah
etmektedir.
2.1.7. Toprağın pH Dengesini Düzenlemesi
Bitkisel üretimde toprak pH’sı bitki gelişimi için oldukça önemli temel
bir parametredir. pH düzeyinin yüksek ve düşük olması bitkilerin
toprakta var olsa bile bitki besin elementlerinden faydalanmasını
sınırlamaktadır. Kompost uygulaması yapılan alanlarda bitkilerin
ihtiyaç duyduğu pH seviyesi daha geniş bir aralığa yayılacağı ve daha
esnek koşulların sağlandığı açıklanmıştır (Rona, 2015).
2.1.8. Büyümeyi Hızlandırması ve Bitkileri Güçlendirmesi
Kompostun oldukça düşük yoğunlukta olmasına rağmen, toprağa
sağladığı hümik asit yardımıyla bitki gelişiminin hızlandığını da
gözlemlenmiştir (Rona, 2015).
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2.2.Kompost Çayının Yararları
Kompostun en etkin ve hızlı uygulanması en önemli yararları
arasındadır. Kompost çayının sulama sistemiyle geniş alanlarda bile
rahatça uygulanmaktadır. Bu anlamda kompostu toprağa eşit
miktarlarda ya da meyve bahçelerinde bitki başına verilecek miktarların
işçilik yönünden zorlanıldığında rahatlıkla kompost çayı şeklinde
uygulanabilecektir. Bunlarla beraber kompost çayının toprak yapısını
iyileştirilmesi, bitki kök gelişimini arttırması, çiçeklenme ve meyve
tutumunu artması, stres koşullarında bitki gelişimini teşvik etmesi,
hastalık ve zararlıları baskılama etkisi ve bitkisel üretimde verimi
artırması diğer önemli yararları arasında değerlendirilebilir.
3. BİTKİSEL ÜRETİMDE KOMPOST VE KOMPOST
ÇAYININ KULLANIMI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ BİLİMSEL
ÇALIŞMALAR
Kompost ve kompost çayının bitkisel üretimde kullanımı ve bitki
gelişimine etkileri başlıklı bölümümüzün hazırlanması için çok sayıda
bilimsel çalışma incelenmiştir. Tüm çalışmaların özetlenmesi değil
güncel ve farklı bitkisel ürünleri (meyve, sebze, tarla bitkileri vb.) ele
alınan çalışmalarla beraber bu çalışmalarda sadece verim, bitki
büyümesi değil farklı etkileri de ortaya koyan çalışmalar seçilmiştir. Bu
başlık altında yirmiye yakın literatür özeti sunulmaktadır.
Akpınar ve ark., 2020’de farklı mikoriza türlerinin, kompost ve kaya
fosfat uygulamalarının sorgum bitkisinin büyümesine etkilerini
incelemişlerdir. Kompostu ve kaya fosfatını 0, 20 ve 40 g olarak 1
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kg’lık toprağa uygulamışlar hasat sonunda kök ve kök üstü aksamlar
kuru madde üretimleri ile P ve Zn konsantrasyonlarıyla beraber
mikorizal kök infeksiyonu analizlerini incelemişlerdir. Uygulanan
kompost için 20 ve 40 kg etkin dozlar olarak belirlenirken kaya
fosfatının kısa zamanda çözünemediğini ve etkin olmadığını
saptamışlardır. Mikoriza ile birlikte kompost ve fosfat kayacı
uygulamalarının sorgum gelişimine pozitif etkisi olduğunu tespit
etmişlerdir.
Acarsoy ve ark. (2019) Prunus. mahaleb anacına aşılı Salihli kiraz
çeşidini bitkisel materyal olarak kullanılmış bakteri ve kompost çayı
uygulamalarının meyve özellikleri, verim ve besin elementi içeriklerini
incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda “sürdürebilirlik” açısından
çevreye az zararlı olunması gerektiği, bakteri ve kompost çayı
konusundaki

çalışmalarının

günümüzde

ivme

kazandığını

belirtmişlerdir. Bakteri ve kompost çayı uygulamalarının hem arazi
hem de kontrollü koşullarda gelişimi hızlandırdığı, verimi arttırdığı,
pestisit ve gübre kullanımını azalttığı vurgulamışlardır. Türkiye için
önem taşıyan Salihli kiraz çeşidinde yürütülen çalışmada, sürgün
uzunluğu, suda çözünebilir kuru madde, pH ve sap kopma bakımından
A506 bakteri uygulamasının etkili olduğunu tespit ederken, besin
elementi içeriği (P, K, Na ve Fe) bakımından kompost çayı
uygulamasının farklılık ortaya koyduğunu ve en yüksek değerlere
ulaşıldığını belirtmişlerdir.
Ekbiç ve Keskin 2018’de tuzlu koşullarda çay atığından elde edilmiş
kompost

uygulamalarının

yeşil

soğan

bitkisindeki

etkilerini
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inceledikleri çalışmada Kantartopu çeşidi kıskalarını bitkisel materyal
olarak, farklı dozlarda (0, 40 g, 80 g ve 120 g) çay atığını 3 kg kumlutınlı bahçe toprağına karıştırmışlardır. Saksılar eşit gübrelenmiş, 75
mM NaCl dozu da 3 gün arayla iki kez uygulanmıştır. Tuz stresinin
bitki gelişimini önemli olarak etkilediğini, stresi azaltmak için farklı
uygulamaların (methyl jasmonate, mikoriza, hümik asit, PGPB (bitki
büyümesini teşvik eden bakteri)) kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu
çalışmada tuz stresini uyguladıkları çay atığı kompostu ile azalttıklarını
bildirmişlerdir.
Kompost uygulamasının bitkisel üretim de etkileriyle beraber
topraktaki N yıkanmasına etkili olduğunu belirten çalışmalar vardır.
Bunlardan birisi Plošek ve ark. 2017’de yürüttükleri çalışmada kompost
uygulamasının toprak Nmin sızıntısının azaltılması üzerinde olumlu bir
etkiye sahip olduğuna dair kanıtlar ortaya koymuşlardır.
Özenç ve Şenlikoğlu (2017b) ıspanak bitkisine uygulanan organik ve
kimyasal azot kaynaklarının besin maddesi içeriği ve nitrat birikimine
etkileri konulu çalışmalarında, kompost uygulamalarının bitki
beslenmesi üzerine hayvan gübresi ile rekabet edebileceğini nitrat
birikiminin sınır değerler içerisinde olduğunu belirlemişlerdir.
Kompost materyalinin toprak düzenleyicisi olarak uygulama oranlarına
bağlı olarak ıspanak bitkisinin besin elementi içeriklerine pozitif etkisi
olduğunu, 80g/kg hayvan gübresinin en iyi ortam sonucunun olduğunu
bildirmiştir. Nitrat birikiminin yaprağı yenen sebze türlerinde oldukça
önemli bir parametre olduğunu belirtirken en yüksek sonucu
zenginleştirilmiş kompostun 80 g/kg uygulamasından elde edildiğini
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ancak nitrat değer sınır değerlerin altında kaldığını tespit etmişlerdir.
Kısaca bu çalışmalarında yazarlar, atık olarak değerlendirilecek
potansiyelde olan materyallerin (fındık zurufu vb.) ıspanak bitkisinde
tek uygulama değil zenginleştirilerek değerlendirilmesinin bitki
yetiştiriciliğine katkı sunacağını belirtmişlerdir.
Özenç ve Şenlikoğlu (2017a) sera koşullarında ıspanak bitkisinin
gelişimine kompost ve azotlu gübre uygulamalarının etkilerini
incelemişlerdir. Bu çalışmada 2 azotlu gübre uygulaması, olarak gübreli
ve gübresiz uygulamalar tercih edilirken, fındık zuruf kompostu,
hayvan gübresi ve zenginleştirilmiş 3 farklı kompost materyali ve %0,
%2, %4 ve %8 olmak üzere 4 farklı doz kullanılarak planlanmıştır.
Ispanak bitkisinin gelişimini azotlu gübrelerle desteklendiğini tespit
ederken, %8 oranında zenginleştirilmiş kompost uygulanmasının bitki
gelişimini artırdığını gözlemlemişlerdir.
Rady ve ark. 2016 yılında yapılan çalışmalarında tuzlu topraklarda
kompostun fasülye büyümesine ve verimine etkilerini incelemişlerdir.
Kimyasal gübreleri dekara 1, 2 ve 3 ton olacak şekilde farklı gübre
gruplarını sadece kimyasal gübre uygulamalarıyla karşılaştırmışlardır.
Bir dekarlık alan için 2 ton kompost kullanımının toprak kimyasal ve
fiziksel özelliklerini geliştirdiğini bildirirken, kompostun tavsiye edilen
kimyasal gübre miktarının %50’sine alternatif olabileceği ve bu
durumda

da

yapraklarda

kadmiyum

ve

nitratın

azaldığını

bildirmişlerdir. Dal uzunluğu kök uzunluğu ve bitki başına düşen
yaprak sayısı, yaprak alanı ve kuru ağırlık büyüme parametrelerinde 2
ve 3 ton kompost uygulamasıyla %50 önerilen kimyasal doz
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uygulamasının sadece kimyasal gübre uygulamalarıyla istatistiksel
olarak aynı grupta sonuç verdiğini gözlemişlerdir. Benzer şekilde yine
%50 önerilen kimyasal gübrelere dekarda 2 ve 3 ton kompost
uygulamasının tuzlu koşullarda fasulye yetiştiriciliğinde total klorofil,
total karetoneoid, serbest proline, yapraklarda makro ve mikro besin
elementi içeriklerini de artırdığını bildirmişlerdir. Böylece bu çalışma
ile kimyasal gübrelere kısmi bir alternatif olarak kompostun yararı,
incelenen kompostu üretmek için yerel olarak mevcut geri
dönüştürülmüş

organik

malzemeleri

kullanarak

fasulyenin

sürdürülebilir tarımsal performansının geçerliliğini ve olasılığını
gösterdiğini bildirmişlerdir.
Kompostun moleküler özelliklerinin bitki büyümesini, arbuscular
mikorizal mantarlar ve toprak mikrobiyal topluluk kompozisyonuna
etkileri başlıklı çalışmada Cozzolino ve ark. 2016’da tarımsal
topraklarda yapılan kompost uygulamasının, bitki gelişimini ve toprak
kalitesini etkilediğini bildirmişlerdir. Arbusküler mikorizal mantarlar
(AMF) ve mikrobiyal topluluğun bileşimini kompostun moleküler
bileşimi ile ilişkilendirmişlerdir. Bu çalışma ile geri dönüştürülmüş
biyokütlenin moleküler kalitesinin kontrol edilmesinin önemini
vurgulamışlardır. Ürün verimi ve toprak biyotik bileşenleri üzerindeki
etkisini tahmin etmişlerdir. İyi karakterize edilmiş kompostların artan
nominal olgunlaşma aşamalarında, toprak özellikleri, büyüme ve
arbusküler mikorizal mantar biyokütlesi ayrıca bitkiler üzerindeki
etkilerini incelemişlerdir. Farklı kompost özellikleri farklı boyutta
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önemli değişikliklere yol açtığı ve toprak mikrobiyal topluluğunun
bileşimini etkilediğini tespit etmişlerdir.
Pane ve ark. 2014’te kompost çayını oksijenle ekstrakte edip, sebzelere
yapraktan uygulayıp kompost çayındaki biyoaktif moleküller ve
mikroorganizmalar sayesinde pozitif etkisi olduğunu bildirmişlerdir.
Kompost çayını, marul ve alabaş sebzelerine uygulamışlar ve verimde
sırasıyla %24, %32 oranında artırdığını ayrıca yapraklardaki klorofil
düzeyini SPAD yöntemiyle belirleyerek yine kontrol ve ortalamalara
göre yüksek olduğunu bildirmişler böylece kompost çayının
sürdürülebilir tarımda yüksek etkisi olan uygulama olduğunu
bildirmişlerdir.
Yaprak çürüntülerinden elde edilen vermikompost ve kompostun belirli
oranlarda toprağa karıştırılmasıyla mısır bitkisinin yetiştiriciliğine
etkisi incelenmiştir (Kalantari ve ark., 2010). Bu çalışmada %0, 1, 3, 6,
9 oranlarında vermikompost ve kompost saksıdaki topraklara
karıştırılmıştır. Kompost uygulamasının kontrol ve vermicompost
uygulamalarıyla karşılaştırıldığında sürgün kuru maddesinde azalma
tespit etmiş olmalarına rağmen, toprak üstü gelişimi, makro ve mikro
besin elementi konsantrasyonları yönünden uygulamalardan olumlu
etkilendiğini

bildirmişlerdir.

Yine

kompost

ve

vermikompost

uygulamalarının toprak özelliklerine de etkisi olduğunu tespit
etmişlerdir.
Kompost çayının bitkisel üretimde verim, besin elementi, meyve
pomolojik özelliklerin yanında hodan otu gibi tanen, uçucu yağ, düşük
oranda alkaloit, tohumları ise sabit yağ taşıyan (Kırıcı ve ark.,
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2007:654) bitkilerde uygulanması ile ilgili çalışma da literatür
açısından önemlidir. Kuru Maya ve kompost çayı uygulamalarının yağ
içeriğine etkisinin incelendiği çalışma (El-Din & Hendawy, 2010) iki
yıl arazi denemesi olarak yürütülmüştür. Her iki yıl sonuçlarında da
kompost çayı uygulamasının hodan bitkisinin boyu, kuru ve yaş
ağırlıklarını, çiçeklerini, dal sayısını, toprak üstü organlarını ve içindeki
tatlı sıvının 4.76L/da uygulamasının sonuçları istatistiksel olarak
artırdığını tespit etmişlerdir. Çalışmada birçok veri için 4g/L mayanın
4.76L/da kompost çayı ile birlikte verilmesinden yüksek ortalamalar
elde edildiğini bildirmişlerdir. Kuru maya ve kompost çayının
(4g/L+4.76L/da) uygulamalarının hodan otu için önemli olan sabit yağ
(%) ve Campesterol (başlıca fito-sterol) için de oldukça önemli
uygulamalar olduğunu vurgulamışlardır.
Jouquet ve ark. 2011’de yaptıkları çalışmada, toprak bozulması ve su
kirliliğinin Güney doğu Asya'da önemli bir arazi bozulması sorunu
olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada organik substratın toprak
özellikleri, besin alımı ve asidik olarak Ipomea aquatica'nın büyümesi
üzerine etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. Bitkiler iki ay süre ile
doğal hava koşullarında kova içinde bir Acrisol içinde yetiştirilmiştir.
Aynı miktarda besin, ya tamamen sentetik bir biçimde (mineral
gübreler) ya da iki alternatif organik substrat olarak (üç aylık kompost
veya bufalo'dan elde edilen solucan humusu) kullanmışlardır. Aynı
miktarda NPK sağlamak için ek miktarlarda sentetik mineral besinler
eklenerek toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bitki büyümesi
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Hem kompost hem de solucan
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humusu, toprak özelliklerinde iyileşme gösterdiği en yüksek bitki
verimi solucan humusu ve sentetik gübrelerle uygulanmış bitkilerden
alındığını tespit etmişlerdir. Bu çalışma ile kompost uygulamasının
toprak pH, toprak organik maddesini ve besin elementi alımını sentetik
gübrelere göre artırdığını belirtmişlerdir.
Pant ve ark. 2012’de birçok deney aracılığıyla kompost kalitesindeki
değişkenlik, ekstraktlarının (kompost çayı) biyokimyasal özellikleri ve
Çin

lahanasının

büyüme

göstergesi

arasındaki

bağlantıları

araştırmışlardır. Çalışmada (i) tavuk gübresine dayalı termofilik
kompost (ii) yeşil atık termofilik kompost (iii) gıda atığı vermikompost;
(iv) tavuk gübresine dayalı vermikompost (yaşlanmış); ve (v) tavuk
gübresine dayalı vermikompost (taze) kullanılmıştır. Kompost çayını
bu materyallerden 1/10 oranında hazırlamışlardır. Bu materyaller Çin
lahanasının büyümesine ve besin elementi değerlerinde benzer sonuçlar
tespit etmişlerdir. Kompost çayı uygulamaları bitki büyümesini ve
mineral besin içeriğini artırdığını bildirmişlerdir. Bitki üzerindeki
pozitif etkiyi kompost çaylarında bulunan mineral N ve giberalin (GA4)
ile ilişkilendirmişlerdir. Bunu da in vitro koşullarda doğrulamışlardır.
Bu çalışma ile termofilik kompostun kompost çayı üretiminde
kullanılabileceği bildirilmiştir.
El-Gizawy ve ark. (2013), kompost ve kompost çayı uygulamalarının
bakla bitkisine ve bazı toprak biyolojik ve kimyasal özelliklerine
etkilerini incelemişlerdir. Denemede Sakha 1 bakla çeşidi kullanılmış
ve 2010-2011 ve 2011-2012 yıllarında çalışmayı açık tarla koşullarında
yürütmüşlerdir. Bu çalışmada kompost ve kompost çayının birlikte

422 | DEĞİŞEN BİR DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YÖNETİMİ
uygulamasının tohum verimi açısından daha iyi sonuçlar verdiği, yine
kompost

ve

kompost

çayı

uygulamalarının

kontrol

ile

karşılaştırıldığında N, P ve K içeriklerini artırdığını, yine bu
uygulamaların verim ve toprak biyolojik ve kimyasal özelliklerini
iyileştirdiğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak da bakla bitkisi için
kompost çayının kompost ile bitlikte verilmesi ayrıca toprak verimliliği
için de etkili uygulama olduğunu bildirmişlerdir.
Naidu ve ark. 2013’te mikrobiyal yönden zenginleştirilmiş kompost
çayının yapraktan uygulanmasının kavunun (Cucumis melo L.)
büyümesi, verimi ve kalitesi üzerine etkisini araştırmışlardır. Çalışma
fertigasyon sisteminde yürütülmüştür. Fertigasyonun potansiyel
kullanımı damla sulama sistemi yoluyla besinler ve ardından
mikrobiyal

açıdan

zenginleştirilmiş

kompost

çayının

haftalık

yapraklara uygulanması kavunun büyümesi ve külleme hastalığının
baskılandığını bildirmişlerdir.
Kompostun besin maddeleri içermesine ve toprağı iyileştirebilmesi gibi
olumlu özelliklerine rağmen, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki
yetiştiriciler için tuz içerikleri konusunda bazı endişeler taşıdığı
bilinmektedir. Reddy ve ark. 2012’de toprak-kompost karışımlarının
elektriksel iletkenliğini (EC) tahmin etmek için yerleşik bir toprak
hidrolojisi modelini değiştirerek 9 farklı kompostla 3 farklı toprak
karıştırmışlardır. Bu yöntem, toprak-kompost karışımının EC değerini
ortalama yüzde 2.7 ± 0.2 hata ile tahmin ettiğini kompost tuzluluğunun
bitki büyümesi üzerindeki etkisini değerlendirmek için de marul,
domates ve yaban mersini bitkileri üzerinde sera saksı deneyleri
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gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre sızıntı olmaksızın
çok yüksek oranlarda kompost tuzluluğunun, diğer toprak tuzluluk
kaynaklarına benzer bir şekilde bitki büyüme oranlarını düşürdüğünü
belirtmişlerdir. Kompost uygulamasının tuzluluk oluşturmasına rağmen
kontrol ile kompost uygulamalarının marul, domates ve yaban mersini
bitkilerinde bitki büyüme oranlarını artırdığını bildirmişlerdir. Bu
çalışmaya göre kompost uygulamaları makul dozlarda uygulanırsa
tuzluluk gibi olumsuz sonuçlar oluşturmayacağı da belirtilmiştir.
Duman ve ark. 2009 ‘da organik tarımda bezelye-fasulye-bakla ekim
nöbeti programının verim ve kalite özelliklerine etkisini inceledikleri
çalışmada baklagil sebzelerini (bezelye, fasulye, bakla) arka arkaya
yetiştirmiş ve bu sebzelerin önceki yetiştirilen

türden nasıl

etkilendiğinin belirlenmesi amacıyla ve kompost çayının etkilerini
araştırmışlardır. Çalışmada kompost çayını organik sertifikalı Biofarm
kompostundan elde etmişlerdir. İçeriğinde %3.5 Azot, %3 fosfor ve %3
potasyum bulunduğunu bildirmişlerdir. Sonuç olarak, bezelyeden sonra
fasulye yetiştiriciliğinde kompost çayı uygulamasının kontrolle
karşılaştırılmasında istatistiksel fark tespit edilmediğini bildirmişlerdir.
Yine fasulye sonrası yetiştirilen bakla bitkisinde verim ve kalite
açısından sonuçlar incelendiğinde istatistiksel farklılık belirlenmediği,
bakla yetiştiriciliği sonrası toprağa karıştırılan toplam kuru madde
miktarında kompost çayı uygulanan parsellerde artış olduğunu
bildirmişlerdir.
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4.SONUÇ
Bu bölümde, kompost ve kompost çayının bitkisel üretimde kullanımı
ve bitki gelişimine etkileri özetlemeye çalışılmıştır. Kompostun toprak
organik maddesini artırdığı, mikrobiyolojik faaliyeti hızlandırdığı ve
toprağın fiziksel yapısının iyileşmesine katkı sağladığı yapılan birçok
çalışma ile ispatlanmıştır. Ancak bu kompostun bitki besleme açısından
tek

başına

yeterli

olduğu

anlamına

gelmemektedir.

Gerek

konvansiyonel tarımda gerekse organik tarımda istenilen verim ve ürün
kalitesine ulaşmaktaki en önemli faktör toprak verimliliğidir. İnorganik
ve organik gübreleme, doğru toprak işleme, ekim nöbeti gibi
uygulamalar toprak verimliliğini artırmada önemlidir. Kompost
uygulaması da bu uygulamalar gibi verimliliği artıran bir uygulamadır.
Yapılan çalışmalar, verim ve ürün kalitesi artışlarının yukarıda sayılan
uygulamaların kombine bir şekilde uygulandığı alanlarda maksimize
olduğunu kanıtlamaktadır. Yani, yapılan tarımın organik veya
konvansiyonel metotlar ile yapılmasına bağlı olarak, kültürel işlemlerin
doğru olarak uygulanmasının yanında, doğru gübreleme, kompost
kullanımı, ekim nöbeti gibi uygulamalarının hepsinin bir arada
yapıldığı üretimlerde verim ve kalite maksimum seviyeye ulaşmaktadır.
Diğer yandan, kompost kullanımı sadece tarımsal verimlilik açısından
katkı sağlamamaktadır. Günümüzde miktarı her geçen gün artan
organik atıklar, kompostlama yöntemleri ile mümkün olan en
sürdürülebilir şekilde bertaraf edilebilmektedir. Böylece çift yönlü bir
çevrim süreklilik arz etmektedir. Böylece hem ekonomik hem de
ekolojik fayda bir arada oluşmaktadır.
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