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1 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

ÖNSÖZ 

Toprak verimliliğinin azalması, dünya genelinde bir taraftan tarımsal 

üretim ve gıda güvenliği için kritik bir sorun haline gelirken, diğer 

taraftan hızlı nüfus artışı nedeniyle gıda talebi de artmaktadır. Tarım 

topraklarının verimlilik gücünü yitirmesinde; yıllarca üst üste aynı 

ürünün yetiştirilmesi veya ekim nöbetine gereken hassasiyetin 

gösterilmemesi, verim ve kaliteyi arttırma adına toprak ve su 

analizlerine dayanmayan bilinçsiz gübreleme ve sulama programlarının 

uygulanması, herbisit ve pestisitlerin kullanılması gibi bir dizi bilinen 

tarımsal faaliyetler önemli rol oynamaktadır. Tarımsal ekosistemlerde 

toprak kalitesini ve sağlığını artırmak için yeşil gübreleme, etkili bir 

strateji olarak kabul edilir. Bu kitapta, yeşil gübre bitkileri ve yeşil 

gübrelemenin; toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin, 

kendinden sonra yetiştirilen tarımsal ürünlerin verim ve kalitesinin 

iyileştirilmesindeki rolleri ile yabancı ot, hastalık ve zararlıların 

kontrolündeki önemleri, sürdürülebilir tarımsal yaklaşım çerçevesinde 

ele alınmıştır. Kitabımızın bölümlerinde emeği geçen tüm yazarlara en 

içten dileklerimizle teşekkür eder, tüm paydaşlara yararlı olmasını 

dileriz.  

 

                                                              Doç. Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI 

                                                                    Dr. Öğr. Üyesi Semih AÇIKBAŞ 

                         EDİTÖRLER 

ARALIK-2022 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde, artan nüfusun gıda talebini karşılamak için; tarımsal 

üretimin arttırılması, geliştirilmesi, tarımsal sistemlerin korunması, 

tarım alanları üzerindeki baskıların azaltılması ve çevresel sorunların 

bertaraf edilmesi, ülkelerin ve tarımsal kuruluşların en önemli hedefleri 

içerisinde yer almaktadır. Tarımsal sorunların içerisinde; tarım 

topraklarının bozulması, toprak kalitesi, tarımsal üretimi arttırmaya 

yönelik aşırı ve bilinçsiz kimyasal gübre kullanımı gelmektedir. 

Kimyasal gübre kullanımından kaynaklanan sorunlar, aynı zamanda, 

sera gazı emisyonlarının ve toprak asitliğinin artmasına (Hou ve ark., 

2010), ekosistemin bozulmasına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına 

(Majeed ve ark., 2015), toprak besin dengesinin bozulmasına ve 

toprakta kimyasal dengesizliğe (Asghar ve Kataoka, 2022) neden 

olmaktadır. Bu nedenle, tarımsal kaynaklı çevre sorunlarını azaltmak, 

ürünlerin ve toprakların verimlilik gücünü arttırmak ve/veya 

iyileştirmek için sürdürülebilir tarımsal tekniklerin yaygınlaştırılması 

ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda, çevre ve toprak sağlığını 

koruyan, toprak kalitesini ve bitkisel üretkenliği arttıran alternatif 

stratejilerin başında, bilinen en eski uygulama olan yeşil gübreleme 

gelmektedir. 

Yeşil gübreleme, toprağın organik maddesini ve verimliliğini 

iyileştirmek için iyi bir tarımsal uygulama olarak kabul edilmekte 

(Balachandar ve ark., 2020); ürünlerin, büyümesini ve verimini 

artırmaya yardımcı olmaktadır (Yang ve ark., 2017; Zhou ve ark., 

2020). Bu yönüyle yeşil gübreleme, sürdürülebilir tarım sistemlerinin 
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de en önemli bileşenidir. Bu bölümde, yeşil gübrelemenin temel öğesi 

olan yeşil gübre bitkileri ve yeşil gübreleme tekniğinin önemi ve 

faydaları üzerinde durulmuştur.  

2. YEŞİL GÜBRE VE YEŞİL GÜBRELEMENİN TANIMI 

Verimliliği artıran ürünler olarak da adlandırılan yeşil gübreler, geniş 

anlamda toprağın yararına yetiştirilen ürünler olarak tanımlanmaktadır 

(Knight ve ark., 2022).  

Toprağın yapısını iyileştirmek ve bitkisel üretimde verimliliği arttırmak 

amacıyla baklagil ve/veya baklagil olmayan bitkilerin, gelişmelerinin 

belirli döneminde yeşil halde toprağa karıştırılması işlemi yeşil 

gübreleme olarak tanımlanır. Yeşil gübreleme amacıyla yetiştirilen 

bitkilere de yeşil gübre bitkileri ismi verilir. Meena ve ark. (2020), yeşil 

gübrelemeyi; herhangi bir yeşil bitkiyi tarlada yetiştirerek veya başka 

bir yerde yetiştirilen yeşil aşamadaki veya çiçeklenme devresindeki 

bitkileri toprağa katma veya toprak altına sürme işlemi olarak tarif 

etmişlerdir.    

3. YEŞİL GÜBRE BİTKİLERİNİN SEÇİMİNDE DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 

Yeşil gübre bitkisinin özellikleri ve yeşil gübre bitkisinin seçiminde 

dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır:  

a) Öncelikle seçilecek yeşil gübre bitkisinin toprak, iklim ve yetiştirme 

şartlarına uygun olması gerekir (Aydeniz ve Brohi, 1993).   

b) Tohumluk materyalinin ucuz olması,  

c) Hızlı çimlenme ve büyüme yeteneğine sahip olması,  
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d) Tesisinin kolay olması (Rayns ve Rosenfeld, 2010),  

e) Yabani otlarla rekabetinin yüksek olması,  

f) Zararlı ve hastalıklara dirençli olması (Rayns ve Rosenfeld, 2010),  

g) Verimsiz topraklarda da yetişebilme yeteneğine sahip olması, 

h) Bol vejetatif aksam üretmesi, 

i) Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmek için 

kuru madde üretiminin ve baklagil ise azot (N) fiksasyon kapasitesinin 

yüksek olması, 

j) Daha ekonomik olmak için en az kültürel uygulamalar gerektirmesi, 

k) Minimum besin ve su gereksinimleri ile hızlı büyüyen ve yüksek 

biyokütle üreticisi olmaları, 

l) Toprağa uygulanması ve karıştırılması kolay olmalı (Aydeniz ve 

Brohi, 1993), 

m) Toprakta, kolay ve kısa sürede parçalanması; bir başka ifade ile 

karbonun azota (C/N) oranı düşük olan türlerin seçilmesi 

(Ávila-Escobedo ve ark., 2022),  

n) Hayvan yemi için uygunluk (Rayns ve Rosenfeld, 2010),  

o) Özellikle kısa süreli ekim nöbeti sistemlerine uygun olmaları,   

p) Kendinden sonraki ürün için yabancı ot olma olasılığı (Rayns ve 

Rosenfeld, 2010). 

4. YEŞİL GÜBRELEME AMACIYLA KULLANILAN 

BİTKİLER 

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirmek ve 

kendinden sonra gelen ürünlerin verimini arttırmak için, olgunluğunun 

belirli döneminde yeşil halde toprağa karıştırılan bitkilere yeşil gübre 

bitkileri denilmektedir. Yeşil gübreleme için çok çeşitli bitkiler 
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kullanılabilmektedir. Bitki seçiminde, bir önceki ana başlık altında 

belirtilen genel kurallar geçerli olmakla beraber; iklim koşulları, 

uygulanan ekim sistemi, yerel alışkanlıklar gibi faktörlere bağlı olarak 

kullanılan bitkiler değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak yeşil 

gübreleme amacıyla, biyolojik N fiksasyon kapasitesine sahip olmaları 

nedeniyle baklagil bitkileri kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, yeşil 

gübrelemede baklagil olmayan bitkiler de, hem yalın halde hem de bazı 

baklagiller ile birlikte karışık ekimle yetiştirilmek suretiyle toprağa 

yeşil olarak karıştırılmaktadır.  

Yeşil gübre olarak kullanılan baklagiller, genellikle tek yıllık türlerdir. 

Ancak, dünyanın bazı yerlerinde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)’nin kuzey ve orta bölgelerinde bu amaçla kullanılan 

baklagillerin çoğunu çok yıllık türler oluşturmaktadır (Shrestha ve ark., 

1999). Yine bazı ülkelerde yeşil gübrelemeye yönelik olarak belirli 

türler öne çıkmıştır. Örneğin; Almanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka 

gibi ülkelerde acıbakla (Lupinus spp.) bitkisi, özellikle kumlu 

topraklarda yeşil gübrelemede önemli rol oynar (Pieters, 1927). Tropik 

bölgelerde yeşil gübreleme için kullanılan baklagillerin en önemlilerini 

Crotalaria juncea, Sesbania aculeata ve Dolichos uniflorus 

oluşturmaktadır (Pieters, 1927).      

4.1. Başlıca Baklagil Yeşil Gübre Bitkileri 

4.1.1. Yonca (Medicago sativa L.) 

Yonca (Medicago sativa L.) (Şekil 1), yüksek verim potansiyeli, geniş 

adaptasyon kabiliyeti ve yüksek besleme değerine sahip (protein, lif, 

vitamin ve mineral elementlerce zengin) olup; lezzetli yem üretmesi 
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nedeniyle dünya çapında yem bitkisi amacıyla en yaygın olarak 

kullanılan, çok yıllık, önemli bir baklagil bitkisidir (Baslam ve ark., 

2013; Bıçakçı ve Balabanlı, 2016; Açıkbaş ve ark., 2017; Noori ve ark., 

2018).     

 

Yem bitkisi olarak birçok alanda kullanım olanağı bulunan yonca, aynı 

zamanda; yüksek fosfor (P) içeriğine (% 0.30-0.42) sahip olması ve 

tarla toprağında P kayıplarını azaltması (Gao ve ark., 2022), yeşil 

gübresindeki organik asitlerin toprak parçacıkları üzerindeki fosforun 

absorbe edilmesini azaltması, dolayısıyla fosforun toprakta bitkiler 

tarafından alınabilir forma dönüşmesini sağlaması (Azeez ve Van 

Averbeke, 2011), derin (3-5 m) ve geniş kökleri ile derinlerdeki toprak 
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suyunu en etkin bir şekilde kullanabilmesi (Ghimire ve ark., 2014), 

toprakta biyolojik aktiviteyi teşvik etmesi ve toprakta besin döngüsünü 

iyileştirmesi (Testa ve ark., 2011; Gao ve ark., 2016), çok sayıda dik 

gövde üretmesi ve bu gövdelerin üzerinin yoğun kısa dallar ve 

yapraklarla kaplı olmasına bağlı olarak oldukça fazla toprak üstü 

aksamına sahip olması gibi önemli özellikleri ile mükemmel bir yeşil 

gübre kaynağıdır.   

4.1.2. Tek yıllık yoncalar (medikler) (Medicago spp.) 

Medicago truncatula Gaertn., M. lupulina L., M. polymorpha L.      

(Şekil 2) ve M. scutellata (L.) Mill. gibi bazı tek yıllık medik türleri 

yüksek biyomas özellikleri ile kışları ılık geçen Akdeniz ikliminde 

(Baddeley ve ark., 2017) yem veya yeşil gübre bitkisi olarak 

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bu türler, yüksek besin değeri 

ile karakterize edilirler ve otlayan çiftlik hayvanları için yüksek kaliteli 

ve lezzetli yem üretirler.    

 

Bu türlerden, M. sativa ile yakın akraba olan ve yıllık bir baklagil olan 

M. truncatula, aynı zamanda; genel olarak baklagillerin temel 
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biyolojisini ve özel olarak simbiyotik N fiksasyonunun moleküler 

mekanizmalarını incelemek için model olarak kullanılan bir bitkidir 

(Benedito ve ark., 2008; Nandety ve ark., 2022). İnce kalkerli 

topraklarda bile iyi verim verebilen yıllık veya iki yıllık bir baklagil 

olan M. lupulina, tahıllarla ve sebzelerle araya ekilmek suretiyle 

(birlikte yetiştiricilik) yeşil gübre olarak değerlendirilmektedir. 

Akdeniz havzasında, kurak ve yarı-kurak bölgelerde yaygın olarak 

bulunan M. polymorpha (Bounejmate ve ark., 1992), yüksek N 

fiksasyon kapasitesine sahip bir yem bitkisi olarak kabul edilir (Loi ve 

ark., 1995; Ewing, 1999). Yem ve yeşil gübre olarak kullanılmak üzere 

Avustralya'da yaygın olarak yetiştirilmektedir (Yadav ve ark., 2022). 

Medicago scutellata, simbiyotik N fiksasyon kapasitesi ve karbon 

biriktirme potansiyelleri ile Akdeniz tipi iklimlerin bozulmuş 

topraklarında örtü bitkisi olarak kullanılma potansiyeli de yüksektir 

(Yousfi ve ark., 2015). Yeşil gübreleme amacıyla kullanılabilecek diğer 

medik türleri ise; M. arabica, M. laciniata, M. littoralis, M. minima,   

M. orbicularis, M. rigidula, M. rugosa ve M. tornata olarak 

sıralanabilir.      

4.1.3. Fiğ türleri (Vicia spp.) 

Baklagil yem bitkileri içerisinde yeşil gübreleme amacıyla en yaygın 

olarak kullanılan türlerdir. Birçok tek yıllık baklagil yem bitkileri 

içerisinde toprağa en fazla N kazandıran tür olan (Couëdel ve ark., 

2018) başta yaygın fiğ (Vicia sativa L.) (Şekil 3) olmak üzere, çoğu fiğ 

türleri; proteince zengin ve besleme değeri yüksek yem üretmelerinin 

yanı sıra, yüksek yeşil gübre değeri ile de yeşil gübre uygulamalarında 
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sıklıkla kullanılmaktadır (Özyazıcı ve Manga, 2000; Uzun ve ark., 

2004, 2005; Özyazıcı ve ark., 2009). Fiğ türlerinin yeşil gübre bitkisi 

olarak yetiştirilmesinde; toprağı hızla kaplamaları, toprak nemini ve 

organik madde içeriğini arttırmaları, özellikle sonbaharda toprak 

erozyonunu azaltmaları, tahıllarla birlikte karışık ekime girmeleri ve 

kısa süreli ekim nöbeti sistemlerinin aranan bitkisi olmaları, onların 

önemli avantajları olarak sayılabilmektedir. Tümü tek yıllık olan ve 

yeşil gübre bitkisi olarak önem taşıyan başlıca fiğ türleri; yaygın fiğ    

(V. sativa L.), koca fiğ (V. narbonensis L.), yem baklası (V. faba L.), 

Macar fiği (V. pannonica Crantz.) ve tüylü fiğ (V. villosa Roth.)’dir.     

 

4.1.4. Üçgül türleri (Trifolium spp.) 

Yüksek biyolojik N fiksasyon kapasitesi ve bu yolla toprağa önemli 

miktarda N kazandırması, özellikle organik tarım sistemlerinin 

tesisinde üçgüllerin yeşil gübre olarak kullanımında rol oynamıştır 

(Breland, 1996). Yeşil gübre bitkisi olarak kullanılan üçgül türleri; 
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çayır üçgülü (Trifolium pratense L.), ak üçgül (T. repens L.), melez 

üçgül (T. hybridum L.), kırmızı üçgül (T. incarnatum L.), İran üçgülü 

(T. resupinatum L.), İskenderiye üçgülü (T. alexandrinum L.) ve yeraltı 

üçgülü (T. subterraneum L.)’dür. Baklagil familyasının önemli 

üyelerinden biri olan ve tarımsal değeri yüksek olan üçgüller, N 

bakımından zengin ve bol toprak üstü biyokütlesine sahip oldukları ve 

aynı zamanda toprak organik madde düzeylerini koruduğu için 

verimliliği arttırma yönünden yeşil gübrelemenin önemli bileşenleridir. 

Üçgül türlerinden çok yıllık kısa ömürlü tür olan çayır üçgülü (Şekil 4), 

kuzey bölgelerinin bir bitkisi olarak bilinmektedir. Bu tür, özellikle; 

Estonya (Lauringson ve ark., 2013), Kanada (Angers ve ark., 1999; 

Meyer-Aurich ve ark., 2006) ve ABD’de (King ve Hofmockel, 2017) 

popüler bir yeşil gübre bitkisi olup, yeşil gübrelemede yüksek biyomas 

ve N verimi ile önemli bir potansiyele sahiptir (Özyazıcı ve ark., 2021).  
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Ak üçgül (Şekil 5), yüksek yem değeri, yüksek biyokütle ve büyüme 

oranı ve biyolojik N fiksasyonu yoluyla N katkısı ile ılıman meraların 

çok yıllık önemli bir baklagil bitkisidir (Nichols ve ark., 2015). Ayrıca, 

geniş adaptasyon kabiliyeti ve çevresel streslere direnci (Zhao ve ark., 

2022), ak üçgülün bilinen bazı tarımsal özelliğidir.  

 

Melez üçgül, diğer birçok üçgüllerin aksine asidik ve organik topraklara 

çok uygun olduğu için özellikle organik tarım sistemlerinde sıklıkla 

kullanılabilen, kısa ömürlü çok yıllık alternatif bir yem bitkisidir 

(Kuusela, 2004). Diğer üçgül türlerine göre, daha düşük sıcaklıklarda 

daha fazla biyokütle üreten (Knight ve Hollowell, 1973) kırmızı üçgül; 

gelişmesinin tüm aşamalarında kaliteli kuru ot elde edilen (Tekeli ve 

ark., 2003) ve aynı zamanda diğer bazı baklagil türleri ve yıllık 
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mediklere göre daha fazla azota sahip (Li ve ark., 1992) İran üçgülü; 

hızlı büyümesi, fazla biçim vermesi ve iyi kalitede ve nicelikli taze yem 

üretmesi nedeniyle çiftçiler için çok popüler olan (Khoshgoftar, 1992; 

Shrestha ve ark., 1996) İskenderiye üçgülü; ilkbahardaki büyümesi,   

yaygın olarak kullanılan çok yıllık baklagillere göre daha erken olan 

(Teixeira ve ark., 2017), düşük ve orta yağış alan bölgelerde tahıllarla 

rotasyona girebilen (Enkhbat ve ark., 2022) yeraltı üçgülü, yeşil gübre 

uygulamalarında önemli potansiyele sahip tek yıllık türlerdir. Yeşil 

gübreleme amacıyla kullanılabilecek diğer üçgül türleri ise; Gelemen 

üçgülü (T. meneghinianum), çilek üçgülü (T. fragiferum), tatlı yonca (T. 

dubium), gül üçgülü (T. hirtum) ve Kafkas üçgülü (T. ambigium) olarak 

sıralanabilir.     

4.1.5. Yem bezelyesi Pisum sativum ssp. arvense (L.) Poir. 

Serin ve yarı kurak iklimlere iyi uyum sağlayan yem bezelyesi Pisum 

sativum ssp. arvense (L.) Poir., kışlık olarak yetiştirilen, tek yıllık serin 

mevsim baklagil yem bitkisidir (Lal ve ark., 2018; Özyazıcı ve Açıkbaş, 

2021). Yem bezelyesi (Şekil 6), yüksek biyolojik N fiksasyon 

kapasitesi ile kendinden sonra gelen ürüne N ve organik maddece 

zengin bir toprak bırakan, karışık ekime uygun, özellikle kışlık ara 

devrede yetiştirilebilecek alternatif bir yem bitkisidir (Özyazıcı ve 

Açıkbaş, 2021). İklim ve toprak şartlarına ve kullanılan çeşide bağlı 

olarak oldukça yüksek verim ve kalitede ot elde edebilme imkânı sunan 

yem bezelyesi; ot sıkıntısının yaşanmadığı yıllarda toprağa 

karıştırılarak, topraküstü aksamı ile toprağa yüksek biyomas ve N 
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kazandırması ve C/N oranının düşük olması nedeniyle yeşil 

gübrelemede rahatlıkla kullanılabilecek bir bitkidir.  

 

4.1.6. Mürdümük (Lathyrus sativus L.)  

Yüksek ot ve tohum verimi ile hem otundan hem de tanesinden istifade 

edilen (Özyazıcı ve Açıkbaş, 2019), tek yıllık serin mevsim baklagil 

yem bitkisi olan yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.); nispeten 

düşük girdi gereksinimine sahip bir baklagil türü olması, ekim nöbeti 

ve/veya karışık ekime dahil edilebilecek çok yönlü kullanımı nedeniyle 

sürdürülebilir tarım sistemleri için model bir ürün, marjinal arazilerde 

ürün yetiştirme sistemlerini çeşitlendirmek için alternatif bir bitki ve 

tarımsal alanda iklim değişikliği etkilerinin üstesinden gelmek için 

kullanılabilecek stratejik bir ürün olarak kabul edilmektedir (Vaz Patto 

ve ark., 2006; Almeida ve ark., 2014; Gonçalves ve ark., 2022). Ayrıca 

diğer baklagil bitkilerine kıyasla verim ve N fiksasyonu bakımından 

üstündür (Vaz Patto ve ark., 2006). Amerika Birleşik Devletleri’nin 

birçok eyaletini kapsayan geniş düzlüklerine (American Great Plains) 

benzer birçok bölgede yem bitkisi, örtü bitkisi ve yeşil gübre bitkisi 
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olarak kullanılmakla beraber, mürdümük, yaz nadasına iyi bir alternatif 

olarak tanımlanmıştır (Rao ve Northup, 2008; Calderón ve ark., 2012).  

4.1.7. Acıbakla türleri (Lüpenler) (Lupinus spp.) 

Asidik toprak koşullarına diğer baklagillere göre daha toleranslı olan 

bu türler, dünyanın ılıman bölgelerinde dane, yem ve yeşil gübre için 

yaygın olarak yetiştirilmektedir (Zamora Natera ve ark., 2017). 

Meksika’da, çeşitli ürün yetiştirme sistemlerinde, Lupinus exaltatus,   

L. rotundiflorus ve L. mexicanus gibi acı bakla türlerinin, yüksek bitki 

N içeriği ve kuru madde üretimi nedeniyle N tedarikçisi olarak faydalı 

olduğu (Zapata ve ark., 2019) ve zayıf, kumlu toprakların verimliliğini 

arttırmak için yeşil gübre olarak başarıyla kullanılabileceği (Zamora 

Natera ve ark., 2022) bildirilmiştir. Ak acıbakla (L. albus L.), sarı 

acıbakla (L. luteus L.) ve mavi acıbakla (L. angustifolius L.) türleri, 

lüpenlerin toprak ıslahı ve kumsal ve fakir alanlar için yeşil 

gübrelemede kullanılan (Meena ve ark., 2020; Açıkgöz, 2021) diğer 

önemli üyeleridir.    

4.1.8. Taşyoncası türleri (Melilotus spp.) 

Taşyoncaları (Melilotus spp.) bünyesinde, sarıtaş yoncası Melilotus 

officinalis (L.) Pallas ve aktaş yoncası (Melilotus albus) olmak üzere, 

yem değeri yüksek iki önemli türü barındırmaktadır (Darbyshire ve 

Small, 2018). Soğuk ve kuraklık gibi aşırı çevre koşullarına uyum 

sağlayabilen (Stevenson, 1969; Al Sherif, 2009) ve diğer bilinen birçok 

baklagil yem bitkilerinin hayatta kalamadığı orta derecede tuzlu 

topraklarda da büyüyebilen (Al Sherif, 2009; Zhang ve ark., 2016) 
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Melilotus cinsinin bu türleri; önemli bir toprak ıslahı, yem ve yeşil 

gübre bitkisidir (Baidalin ve ark., 2017; Chen ve ark., 2022).  

4.1.9. Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) 

Çemen otu (Trigonella foenum-graecum L.) (Şekil 7), Hindistan ve 

Kuzey Afrika ülkelerinde yaygın olarak yetiştirilen tek yıllık bir 

baklagil bitkisidir (Dheri ve ark., 2007; Güzel ve Özyazıcı, 2021). 

Akdeniz ve Asya orjinli olan çemen (Baldemir ve İlgün, 2015); 

tohumları, taze gövdesi ve yaprakları için yetiştirilen, tıbbi ve aromatik 

özelliklere sahip, bilinen en eski çok amaçlı önemli bir bitkidir 

(Özyazıcı, 2020). Bu itibarla, hem insan hem de hayvanların tüketimi 

için yetiştirilen çemen; aynı zamanda, N fiksasyonu yoluyla toprak 

verimliliğini zenginleştirmek için yeşil gübreleme potansiyeli olan bir 

bitkidir (Rao ve Sriramulu, 1977; Duke ve ark., 1981; Khiriya ve Singh, 

2003; McCormick ve ark., 2009). Özellikle yoğun bahçe tarımının 

yapıldığı alanlarda kısa süreli rotasyonlarda, toprak organik maddesini 

ve N miktarını arttırmak için kullanılabilecek bir yeşil gübre bitkisidir.  
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4.1.10. Geven türleri (Artragalus spp.) 

Astragalus cinsi içerisinde yer alan Astragalus sinicus L.; atmosferik 

azotu (N2) kökteki nodülleri yoluyla toprağa sabitleme konusunda 

benzersiz bir yeteneğe sahip olan ve önemli miktarda biyokütle ve besin 

maddesi birikimini destekleyen yaygın bir baklagil yeşil gübre 

bitkisidir (Guo ve ark., 2021; Wang ve ark., 2022a). Birçok çalışma, 

Astragalus sinicus’un geleneksel N gübresine alternatif olarak 

mükemmel bir seçim olduğunu ve substratların C/N oranını azaltarak 

ilişkili mikrobiyal toplulukların büyümesini teşvik ettiğini ve toprağın 

besin içeriğini arttırdığını göstermiştir (Mishra ve ark., 2001; Zhang ve 

ark., 2017; Meng ve ark., 2019). Kışlık bir baklagil yeşil gübre bitkisi 

olan A. sinicus; Çin, Japonya ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde 

özellikle çeltik-çeltik ekim sisteminde yaygın olarak yetiştirilmektedir 

(Garrity ve Flinn, 1988; Xie ve ark., 2019; Guo ve ark., 2021; Yang ve 

ark., 2022). 

4.1.11. Krotalarya türleri (Crotalaria spp.) 

Crotalaria (Fabaceae), tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak 

bulunmakta; bu bitkiler, fitonematodların yönetiminde kullanımlarına 

ek olarak, başta halk hekimliği, örtü bitkileri ve yeşil gübreler olmak 

üzere tarımda yaygın olarak kullanılmaktadır (da Silva ve ark., 2022; 

Rech ve ark., 2024). Güney Afrika'da yalnızca yeşil gübreleme için en 

yaygın olarak kullanılan baklagillerden biri Crotalaria juncea’dır (Mes 

ve ark., 1957). Yüksek toprak örtüsü ve biyokütle üretim kapasitesi 

nedeniyle Crotalaria cinsi bitkilerin, özellikle; Crotalaria juncea, 

Crotalaria ochroleuca ve Crotalaria spectabilis’in yeşil gübreleme için 
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kullanılması önerilmektedir (Berriel ve ark., 2020; Meena ve ark., 

2020).  

4.1.12. Diğer baklagil bitkileri 

Çiçeklenme devresinde sürülerek toprağa karıştırılan Mısır börülcesi 

[Lablab purpureus (L.) Sweet] (Açıkgöz, 2021) ve soya [Glycine max 

(L.) Merr.] (Manga ve ark., 2003), güvercin bezelyesi [Cajanus cajan 

(L.) Millsp.] (Meirelles ve ark., 2022), yem ağacı [Leucaena 

leucocephala (Lam.) de Wit.] (Kang ve ark., 1981) bitkileri, toprağa 

organik madde sağlaması ve azotça zenginleştirmesi nedeniyle yeşil 

gübre bitkisi olarak kullanılabilmektedir. Yanı sıra; sesbanya türleri 

(Sesbania aculeata Retz Poir, Sesbania rostrata Bremek & Oberm.), 

özellikle çeltik üretiminin yaygın olduğu Asya ülkelerinde, yüksek N 

fiksasyon kapasitesi ile toprak sağlığını iyileştirmek ve çeltik 

verimliliğini arttırmak için kullanılan popüler bir baklagil yeşil 

gübreleme bitkisidir (Naher ve ark., 2020). Sesbanya türleri aynı 

zamanda, tuzluluk, alkalilik ve su basması gibi olağanüstü toprak 

şartlarına dayanıklılık özellikleri ile de geniş adaptasyon kabiliyetine 

sahiptirler (Ghai ve ark., 1988).     

Yeşil gübrelemede kullanılan ve birçoğu ılıman ve tropik bölgelerin 

baklagilleri olan diğer bitkiler Tablo 1’de listelenmiştir.    
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4.2. Baklagil Olmayan Yeşil Gübre Bitkileri 

Bu grup bitkiler azot fiksasyonunda rol oynamazlar. Baklagil 

olmayanlar çoğunlukla; toprağa organik madde kazandırma, mevcut 

azotun kayıplarını azaltma, besin maddelerini tutma veya besin sızıntısı 
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kayıplarını azaltma, toprak erozyonunu önleme, yabancı otları 

baskılama, toprağın organik karbon stokunu arttırma gibi özellikleri ile 

yeşil gübreleme amacıyla kullanılırlar. Baklagil olmayan yeşil gübre 

bitkileri, tür ve familya bazında Tablo 2’de listelenmiştir.  
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5. YEŞİL GÜBRE BİTKİLERİNİN BİLEŞİMİ VE YEŞİL 

GÜBRE DEĞERLERİ  

Yeşil gübreleme amacıyla, bol toprak üstü aksamı meydana getirmeleri 

ve yüksek N fiksasyon kapasiteleri nedeniyle baklagil yem bitkileri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bitkiler, önemli oranda N kaynağı 

olmalarının yanı sıra; aynı zamanda, fosfor ve diğer bitki besin 

maddelerince de zengindirler. Yeşil gübreleme amacıyla kullanılan bazı 

önemli baklagil bitkilerinin toprak üstü aksamı ile toprağa 

kazandırdıkları biyomas ve N miktarı Tablo 3’te verilmiştir.  

Yeşil gübre bitkilerinin C/N oranı da önemlidir. Toprağa dâhil edilen 

yeşil gübrenin veya ürün kalıntısının C/N oranı, toprak azotunun serbest 

bırakılmasında veya hareketsizleştirilmesinde önemli bir rol oynar 

(Fageria, 2007). Düşük C/N oranına sahip yeşil gübre bitkileri, toprakta 

hızla ayrışır ve azotun mineralizasyonu artar (Zhou ve ark., 2019). Yeşil 

gübre biyokütlesindeki besin salımı da bu mineralizasyon sürecine yani 

C/N oranına bağlıdır (Islam ve ark., 2021).  

Baklagillerin çoğu, nispeten düşük lignin içeriği ve C/N oranı nedeniyle 

yeşil gübre bitkileri olarak değerlidir. Bu bağlamda, toprakta hızlı ve 

kısa sürede ayrışan baklagiller, sonraki ürünler için iyi bir toprak ve 

tohum yatağı bıraktığı ve toprak işlemesini kolaylaştırdığı gibi; azotlu 

gübre gereksinimlerini azaltabilecek, alternatif veya tamamlayıcı bir N 

kaynağını temsil ederler. Bazı önemli yeşil gübre bitkilerinin C/N oranı 

Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde, baklagillerin 

buğdaygillere göre daha düşük C/N oranına sahip olduğu 

görülmektedir. Yeşil gübrenin C/N oranı yaklaşık 25 ve lignin içeriği 

% 15’in altındaysa, hızlı bir kütle ayrışmasına ve N mineralizasyonuna 
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sahiptir (Palm ve ark., 2001). Öte yandan, biyokütlenin C/N oranı 

25’ten büyükse, azotun mikrobiyal biyokütle tarafından 

immobilizasyonu gerçekleşir ve sonraki mahsuller için kullanılabilirliği 

azalır (Gabriel ve Quemada, 2011). Yanı sıra, Becker ve ark. (1994) 

yeşil gübredeki ligninin azota (L/N) oranının, N salınımını kontrol eden 

diğer bir önemli faktör olarak tanımlamışlardır.    
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6. YEŞİL GÜBRELEMENİN ÖNEMİ VE FAYDALARI 

Yeşil gübrelemenin önemini ve faydalarını aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür:  

1) Yeşil gübreleme, genel olarak; toprağın fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerini iyileştirir ve bu sayede toprak verimliliğini 

arttırır.  

2) Yeşil gübre biyokütlesinin toprağa dahil edilmesi; organik madde 

birikimine, besin maddelerinin eklenmesine ve geri dönüştürülmesine 

ve toprağın hidro-fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesine yardımcı olur; 

bu sayede yeşil gübreleme, toprak kalitesini büyük ölçüde artırır ve 

sağlıklı bir ekosistemin korunmasında rol oynar (Jayaraman ve ark., 
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2021; Ansari ve ark., 2022). Yeşil gübreleme aynı zamanda, topraktaki 

besin maddelerinin elverişli hale gelmesini sağlar.  

3) Yeşil gübreleme çözünür besinlerin topraktan sızmasını ve zemin 

örtüsü sağlamak suretiyle toprak yapısının zarar görmesini önler (Islam 

ve ark., 2019). 

4) Bitki artıklarının parçalanması sonucu oluşan organik madde; 

toprağın daha iyi havalanmasını, toprakların su tutma kapasitesini, 

toprakta su hareketinin düzenlenmesini, toprak sıcaklığının daha uygun 

hale gelmesini sağlar. 

5) Yeşil gübreleme amacıyla yetiştirilen, özellikle toprağın 

derinliklerine kadar inebilen kazık kök sistemine sahip baklagil 

bitkileri, yetişme süreçleri içerisinde toprağın farklı derinliklerinde 

elverişli halde bulunan besin maddelerini bünyelerine alırlar; yeşil 

gübre bitkileri toprağa karıştırıldığında, bitkinin yapısında bulunan bu 

besin maddeleri bitkilerin toprakta parçalanması sonucu tekrar toprağa 

geçer. Böylece toprakta besin maddelerinin artışı söz konusu olduğu 

gibi, aynı zamanda, yeşil gübrelemeden sonra ekilecek ürün için besin 

elementleri bitkiler tarafından alınabilir forma dönüştürülmüş olur. 

6) Yeşil gübreleme amacıyla baklagil familyasına ait bitkiler 

kullanılmış ise, bu bitkilerin köklerindeki nodüller içerisinde bulunan 

ve bitki ile ortak yaşam sürdüren Rhizobium bakterileri sayesinde 

havanın serbest azotunu toprağa bağlamak suretiyle, azotu bitkinin 

faydalanacağı forma dönüştürürler. Böylece baklagil bitkileri ile 

yapılan yeşil gübreleme sonucu toprak azotça zenginleşir.     
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7) Yeşil gübre bitkileri toprağa kazandırdıkları N sayesinde, azotlu 

gübre kullanımını azaltmakta (Liang ve ark., 2022); hatta bazı durumda, 

baklagil yeşil gübre bitkilerinin üst üste ekim nöbetinde yer alması 

kendinden sonra gelen ürünün N ihtiyacını karşılayabilmektedir 

(Sharifi ve ark., 2014). Bu anlamda yeşil gübreleme, tarımsal ekonomi 

açısından da önemli katkılar sağlamaktadır.  

8) Yeşil gübrelerin bir besin kaynağı olarak sayılan bu olumlu etkileri, 

yeterli miktarda besin maddesi temin etmelerinin yanı sıra, besin salımı 

ile tarımsal ürünün besin talebi arasındaki senkronizasyonun bir 

fonksiyonudur (Abera ve Gerkabo, 2021). Bir diğer ifade ile yeşil 

gübrelemede, toprağa ilave edilen ve karıştırılan yeşil gübre bitkileri, 

toprakta ayrışma-mineraliasyon sürecine bağlı olarak kendinden sonra 

gelen ürünün neredeyse tüm gelişme dönemlerinde dengeli besin 

maddesi sağlamaktadır.    

9) Yeşil gübrelemede kullanılan baklagil bitkilerinin C/N oranları 

düşük olduğu için toprakta azotun daha hızlı mineralizasyonunu teşvik 

ederler (Li ve ark., 2021). 

10) Yeşil gübre, toprakta çözünmeyen fosforun emilimini ve fosforlu 

gübreden fosfor emilimini arttırır (Ismail, 2013).  

11) Yeşil gübreleme, toprak kalitesinin ve verimliliğinin önemli 

göstergeleri olarak kabul edilen (Dai ve ark., 2019), toprakların; 

mikrobiyal biyokütleyi, mikrobiyal çeşitliliği ve enzimatik 

aktivitelerini önemli ölçüde arttırır (Özyazıcı ve ark., 2010; Sofo ve 

ark., 2014; Sürücü ve ark., 2014; Chavarria ve ark., 2016; Nivelle ve 
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ark., 2016). Bu anlamda yeşil gübre bitkileri, topraktaki 

mikroorganizmaların yaşam ve çoğalmaları için uygun ortam sağlar.    

12) Yeşil gübreler, heterotrofik mikroorganizmalar için bir karbon ve 

enerji kaynağı görevi görür (LeBlanc, 2022). 

13) Baklagillerin yeşil gübre olarak toprağa dahil edilmesi, mikrobiyal 

biyokütle karbonu, kararsız karbon, besin maddelerinin (azot, fosfor ve 

potasyum) alınabilirliği ve toprak agregasyonları gibi temel toprak 

kalitesi özelliklerini önemli ölçüde iyileştirmektedir (Ansari ve ark., 

2022). 

14) Yeşil gübreleme, toprak bozulmasına karşı fiziksel koruma 

sağlamakta ve bu sayede toprak yapısının iyileştirilmesini teşvik eder 

(Six ve ark., 2002; Bhattacharyya ve ark., 2009). Toprakların gözenek 

hacminin artmasını sağlarlar (Özyazıcı ve Özdemir, 2013).  

15) Yeşil gübreleme, toprak erozyonunu azaltmada rol oynar (MacRae 

ve Mehuys, 1985); özellikle erozyona meyilli ekosistemlerde, örtü 

bitkisi olarak kullanılmak suretiyle besin ve organik karbon kaybını 

önlemede yardımcı olur (Ansari ve ark., 2022). 

16) Yeşil gübreleme problemli toprakların ıslah edilmesinde önemli rol 

oynar.  

17) Yeşil gübre bitkileri ekim nöbetinde kendinden sonra gelen 

ürünlerin verim ve kalitesini arttırır (Özyazıcı ve Manga, 2000; Wang 

ve ark., 2022b).  

18) Yeşil gübrenin uygulanmasıyla toprak işlemesi en aza indirilebilir 

(Garcia-Franco ve ark., 2015). 
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19) Yeşil gübreleme yabancı otların toprakta gelişimini engeller, 

baskılar.  

20) Ekim nöbetinde yeşil gübre bitkilerinin yer alması ve yeşil gübrenin 

toprağa karıştırılması, toprak kaynaklı bazı hastalıkları azaltmada etkili 

olmakta ve tarımsal alanlarda böcek zararını azaltmaktadır (Larkin ve 

Griffin, 2007; Li ve ark., 2015; Yang ve ark., 2019). 

21) Yeşil gübreleme, ek hayvan yemi sağlaması bakımından da önemli 

avantajlara sahiptir. Yeşil gübreleme amacıyla yetiştirilen baklagil yem 

bitkileri, ot sıkıntısının yaşandığı dönemlerde, ota biçilip kalan kök ve 

anız artıkları gömülerek, faydasından bir miktar feragat edilmek 

suretiyle değerlendirilebilir.   

22) Yeşil gübrelerin tarım topraklarına uygulanması, küresel ısınma 

potansiyelini ve sera gazı yoğunluğunu azaltır (Robertson ve ark., 2000; 

Zhong ve ark., 2021). Bu durum, sürdürülebilir tarımsal sistemleri için 

büyük önem arzetmektedir.  

23) Yeşil gübre, tarımsal üretimi sürdürebilir, biyolojik çeşitliliği 

koruyabilir ve uzun süreli kimyasal gübre uygulamalarının neden 

olduğu toprak bozulmasını azaltabilir (Asghar ve Kataoka, 2022). 

7. SONUÇ 

Yanlış tarımsal uygulamalar, antropolojik etkiler, küresel ısınma gibi 

çok sayıda faktörlerin etkisi altında bulunan tarım topraklarındaki 

bozulma ve kayıplar, yeşil gübreler ve yeşil gübreleme ile azaltılabilir 

ve/veya iyileştirilebilir. Bilinen en eski tarımsal verimliliği arttırma 

yöntemi olan yeşil gübreleme; tarım toprakları üzerindeki kimyasal 
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gübre yükünü azaltma, toprak ve bitkiye besin sağlama, toprak sağlığını 

ve bitkisel üretimi arttırma yeteneğiyle hem günümüzdeki hem de 

gelecekteki modern ve sürdürülebilir tarım tekniklerinin önemli bir 

bileşeni olmalıdır. Bu anlamda, bu bölüm; yeşil gübrelemenin ana 

unsuru olan yeşil gübre bitkileri için bir rehber, saha yönetimi hakkında 

gelecekteki uygulamalar ve araştırmalar için yeni bilgiler sağlaması 

açısından önem taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

KAYNAKÇA 

Abdul-Baki, A.A., Teasdale, J.R., Korcak, R., Chitwood, D.J., Huettel, R.N., 

1996. Fresh market tomato production in a low-input alternative system 

using cover-crop mulch. HortScience, 31(1): 65-69. 

Abera, G., Gerkabo, H., 2021. Efects of green manure legumes and their 

termination time on yield of maize and soil chemical properties. Archives 

of Agronomy and Soil Science, 67(3): 397-409. 

Açıkbaş, S., Albayrak, S., Türk, M., 2017. Doğal vejetasyondan toplanan bazı 

yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin ot verim ve kalitelerinin 

belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(2): 155-162. 

Açıkgöz, E., 2021. Yem Bitkileri, I. Cilt. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel 

Üretim Genel Müdürlüğü, Yenilenmiş ve Genişletilmiş IV. Baskı, Ankara, 

448s. 

Adekiya, A.O., Agbede, T.M., Aboyeji, C.M., Olaniran, A.F., Aremu, C., 

Ejue, W.S., Iranloye, Y.M., Adegbite, K., 2022. Poultry and green manures 

effects on soil properties, and sorghum performance, and 

quality. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 53(4): 463-

477. 

Al Sherif, E.A., 2009. Melilotus indicus (L.) All., a salt-tolerant wild 

leguminous herb with high potential for use as a forage crop in salt-affected 

soils. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 

204(10): 737-746. 

Aljerib, Y.M., Geng, M., Xu, P., Li, D., Rana, M.S., Zhu, Q., 2022. Equivalent 

incorporation of Chinese milk vetch and rice straw enhanced nutrient 

mineralization and reduced greenhouse gas emissions. Soil Science and 

Plant Nutrition, 68(1): 167-174. 

Almeida, N.F., Leitão, S.T., Caminero, C., Torres, A.M., Rubiales, D., Vaz 

Patto, M.C., 2014. Transferability of molecular markers from major 

legumes to Lathyrus spp. for their application in mapping and diversity 

studies. Molecular Biology Reports, 41(1): 269-283.  

Angers, D.A., Edwards, L.M., Sanderson, J.B., Bissonnette, N., 1999. Soil 

organic matter quality and aggregate stability under eight potato cropping 

sequences in a fine sandy loam of Prince Edward Island. Canadian Journal 

of Soil Science, 79(3): 411-417. 

Anonymous, 1963. Studies of improving fertilizer efficiency of green manure, 

renge, to wetland rice. Report of Special Project (Soil and Fertilizer), No. 

5, Agricultural Research Council in Ministry Agric., Forest Fishery and 

Toyama Prefectural Agricultural Experimental Station. (In Japanese).  



YEŞİL GÜBRELEME| 34 

 

Anonymous, 1998. Sustainable Agriculture Network. Managing Cover Crops 

Profitably, 2nd Ed., Beltsville, MD: Sustainable Agriculture Network. 

Ansari, M.A., Choudhury, B.U., Layek, J., Das, A., Lal, R., Mishra, V.K., 

2022. Green manuring and crop residue management: Effect on soil 

organic carbon stock, aggregation, and system productivity in the foothills 

of Eastern Himalaya (India). Soil and Tillage Research, 218: 105318. 

Asghar, W., Kataoka, R., 2022. Green manure incorporation accelerates 

enzyme activity, plant growth, and changes in the fungal community of 

soil. Archives of Microbiology, 204: 7. 

Ávila-Escobedo, M.J, Peralta-Antonio, N., Montiel-Vicencio, G., Trejo-

Téllez, L.I., Rebolledo-Martínez, A., Sánchez-García, P., 2022. Screening 

of potential legume to be used as green manure in tropical areas of 

Mexico. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 22: 3172-3188. 

Aydeniz, A., Brohi, A., 1993. Gübreler ve Gübreleme. Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Yayınları No: 1, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1, Ders 

Kitapları Serisi Yayınları No: 1, 2. Baskı, Tokat.  

Azeez, J.O., Van Averbeke, W., 2011. Efect of manure types and period of 

incubation on phosphorus-sorption indices of a weathered tropical soil. 

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 42(18): 2200-2218. 

Baddeley, J.A., Pappa, V.A., Pristeri, A., Bergkvist, G., Monti, M., Reckling, 

M., Schläfke, N., Watson, C.A., 2017. Legume-based green manure crops. 

In: D. Murphy-Bokern, F.L. Stoddard and C.A. Watson (Eds.), Legumes in 

Cropping Systems, pp. 125-138. 

Bahadur, S., Maurya, S.P., Bikrmaditya, Singh, R.P., Shankar, S., 2022. Green 

manuring for sustainable crop production. In: R.P. Prasad, R. Gill, V. 

Gupta, P. Bordoloi, M. Ahmed and R.K. Rao (Eds.), Recent Advances in 

Agricultural Science and Technology for Sustainable India, Part I, Mahima 

Research Foundation & Social Welfare, Karaundi, Banaras Hindu 

University, India, pp. 83-88.  

Baidalin, M.E., Zhumagulov, I.I., Sagalbekov, E.U., Sagalbekov, U.M., 2017. 

Ways of increasing seed germination of sweet clover and methods of 

reducing the amount of coumarin in the leaf-stem mass. Online Journal of 

Biological Sciences, 17(2): 128-135. 

Balachandar, R., Baskaran, L., Yuvaraj, A., Thangaraj, R., Subbaiya, R., 

Ravindran, B., Karmegam, N., 2020. Enriched pressmud vermicompost 

production with green manure plants using Eudrilus eugeniae. Bioresource 

Technology, 299: 122578. 

Baldemir, A., İlgün, S., 2015. Usage areas of fenugreek in the past and today: 

Trigonella foenum-graecum L. Lokman Hekim Journal, 5(1): 1-4. 



35 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

Baslam, M., Antolín, M.C., Gogorcena, Y., Muñoz, F., Goicoechea, N., 2013. 

Changes in alfalfa forage quality and stem carbohydrates induced by 

arbuscular mycorrhizal fungi and elevated atmospheric CO2. Annals of 

Applied Biology, 164: 190-199. 

Becker, M., Ali, M., Ladha, J.K., Ottow, J.C.G., 1995. Agronomic and 

economic evaluation of Sesbania rostrata green manure establishment in 

irrigated rice. Field Crops Research, 40: 135-141. 

Becker, M., Ladha, J.K., Simpson, I.C., Ottow, J.C.G., 1994. Parameters 

affecting residue N mineralization in flooded soils. Soil Science Society of 

America Journal, 58: 1666-1671. 

Benedito, V.A., Torres‐Jerez, I., Murray, J.D., Andriankaja, A., Allen, S., 

Kakar, K., Wandrey, M., Verdier, J., Zuber, H., Ott, T., Moreau, S., Niebel, 

A., Frickey, T., Weiller, G., He, J., Dai, X., Zhao, P.X., Tang, Y., Udvardi, 

M.K., 2008. A gene expression atlas of the model legume Medicago 

truncatula. The Plant Journal, 55(3): 504-513. 

Berriel, V., Monza, J., Perdomo, C.H., 2020. Cover crop selection by jointly 

optimizing biomass productivity, biological nitrogen fixation, and 

transpiration efficiency: application to two Crotalaria species. Agronomy, 

10: 1116. 

Bhardwaj, K.K.R., Dev, S.P., 1985. Production and decomposition of 

Sesbania cannabina (Retz.) Pers. in relation to its effect on the yield of 

wetland rice. Tropical Agriculture, 62(3). 

Bhattacharyya, R., Prakash, V., Kundu, S., Srivastva, A.K., Gupta, H.S., 2009. 

Soil aggregation and organic matter in a sandy clay loam soil of the Indian 

Himalayas under different tillage and crop regimes. Agriculture, 

Ecosystems & Environment, 132(1-2): 126-134. 

Bıçakçı, E., Balabanlı, C., 2016. Çoklu melez parsellerinde yer alan yonca 

genotiplerinin tohum tutma özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(3): 587-591. 

Blackshaw, R.E., Molnar, L.J., Moyer, J.R., 2010. Sweet clover termination 

effects on weeds, soil water, soil nitrogen, and succeeding wheat yield. 

Agronomy Journal, 102(2): 634-641. 

Blackshaw, R.E., Moyer, J.R., Doram, R.C., Boswall, A.L., 2001. Yellow 

sweetclover, green manure, and its residues effectively suppress weeds 

during fallow. Weed Science, 49(3): 406-413. 

Bolger, T.P., Angus, J.F., Peoples, M.B., 2003. Comparison of nitrogen 

mineralisation patterns from root residues of Trifolium subterraneum and 

Medicago sativa. Biology and Fertility of Soils, 38: 296-300. 



YEŞİL GÜBRELEME| 36 

 

Bounejmate, M., Robson, A.D., Beale, P.E., 1992. Annual Medicago species 

in Morocco. II. Distribution in relation to soil and climate. Australian 

Journal of Agricultural Research, 43: 739-749. 

Brandt, S.A., 1999. Management practices for black lentil green manure for 

the semi-arid Canadian prairies. Canadian Journal of Plant Science, 79(1): 

11-17. 

Breland, T.A., 1996. Green manuring with clover and ryegrass catch crops 

undersown in small grains: effects on soil mineral nitrogen in field and 

laboratory experiments. Acta Agriculturae Scandinavica, 46: 178-185. 

Calderón, F.J., Vigil, M.F., Nielsen, D.C., Benjamin, J.G., Poss, D.J., 2012. 

Water use and yields of no-till managed dryland grasspea and yellow pea 

under different planting configurations. Field Crops Research, 125: 179-

185. 

Chavarría, D.N., Verdenelli, R.A., Serri, D.L., Restovich, S.B., Andriulo, 

A.E., Meriles, J.M., Vargas-Gil, S., 2016. Effect of cover crops on 

microbial community structure and related enzyme activities and 

macronutrient availability. European Journal of Soil Biology, 76: 74-82. 

Chen, L., Wang, P., Cheng, X., Yan, Z., Wu, F., Jahufer, Z., Han, Y., Habte, 

E., Stephen Jones, C., Cheng, Y., Zhang, J., 2022. Recurrent selection of 

new breeding lines and yield potential, nutrient profile and in vitro rumen 

characteristics of Melilotus officinalis. Field Crops Research, 287: 

108657. 

Chen, L., Wu, F., Zhang, J., 2021. NAC and MYB families and lignin 

biosynthesis-related members identification and expression analysis in 

Melilotus albus. Plants, 10(2): 303. 

Clement, A., Ladha, J.K., Chalifour, F.P., 1998. Nitrogen dynamics of various 

green manure species and the relationship to lowland rice production. 

Agronomy Journal, 90: 149-154. 

Couëdel, A., Alletto, L., Tribouillois, H., Justes, É., 2018. Cover crop crucifer-

legume mixtures provide effective nitrate catch crop and nitrogen green 

manure ecosystem services. Agriculture, Ecosystems and 

Environment, 254: 50-59. 

da Silva, B.N.P., Masetto, T.E., Garcia, R.A., Toledo, M.Z., 2022. Row 

spacing and seed physiological quality of Crotalaria species. Pesquisa 

Agropecuária Tropical, 52: e72674. 

da Silva Matos, E., de Sá Mendonça, E., de Lima, P.C., Coelho, M.S., Mateus, 

R.F., Cardoso, I.M., 2008. Green manure in coffee systems in the region 

of Zona da Mata, Minas Gerais: characteristics and kinetics of carbon and 

nitrogen mineralization. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 32: 2027-

2035. 



37 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

Dai, X., Zhou, W., Liu, G., Liang, G., He, P., Liu, Z., 2019. Soil C/N and pH 

together as a comprehensive indicator for evaluating the effects of organic 

substitution management in subtropical paddy fields after application of 

high-quality amendments. Geoderma, 337: 1116-1125. 

Darbyshire, S., Small, E., 2018. Are Melilotus albus and M. officinalis 

conspecific? Genetic Resources and Crop Evolution, 65(6): 1571-1580. 

Davis, A.S., Liebman, M., 2001. Nitrogen source influences wild mustard 

growth and competitive effect on sweet corn. Weed Science, 49(4): 558-

566. 

de Resende, A.S., Xavier, R.P., Quesada, D.M., Urquiaga, S., Alves, B.J.R., 

Boddey, R.M., 2003. Use of green manures in increasing inputs of 

biologically fixed nitrogen to sugar cane. Biology and Fertility of Soils, 37: 

215-220. 

Dheri, G.S., Brar, M.S., Malhi, S.S., 2007. Comparative phytoremediation of 

chromium-contaminated soils by fenugreek, spinach, and raya. 

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 38(11-12): 1655-

1672. 

Duke, J.A., Reed, C.F., Weder, P., 1981. Trigonella foenum-graecum L. In: 

JA Duke (Ed.), Handbook of Legumes of World Economic Importance, 

Plenum Press, New York, pp. 268-271. 

Dyck, E., Liebman, M., Erich, M.S., 1995. Crop-weed interface as influenced 

by a leguminous or synthetic fertilizer nitrogen source: I. Double cropping 

experiments with crimson clover, field corn, and lambsquarters. 

Agriculture, Ecosystems and Environment, 56: 93-108. 

Enkhbat, G., Ryan, M.H., Nichols, P.G.H., Foster, K.J., Inukai, Y., Erskine, 

W., 2022. Petiole length reduction is an indicator of waterlogging stress 

for Trifolium subterraneum ssp. yanninicum. Plant and Soil, 475: 645-667. 

Ewing, M.A., 1999. Annual pastures legumes. A vital component stabilising 

and rehabilitating low rainfall mediterranean ecosystems. Arid Soil 

Research and Rehabilitation, 13: 327-343. 

Fageria, N.K., 2007. Green manuring in crop production. Journal of Plant 

Nutrition, 30(5): 691-719. 

Fageria, N.K., Baligar, V.C., 2005. Role of cover crops in improving soil and 

row crop productivity. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 

36: 2733-2757. 

Forbes, I., Wells, H.D., Edwardson, J.R., Burns, R.E., Dobson, J.W., 1970. 

Frost blue lupine, a winter hardy, disease resistant forage, bred at Coastal 

Plain. Georgia Agricultural Research, 11(4): 12-13. 



YEŞİL GÜBRELEME| 38 

 

Fowler, C.J.E., Condron, L.M., McLenaghen, R.D., 2004. Effects of green 

manures on nitrogen loss and availability in an organic cropping system. 

New Zealand Journal of Agricultural Research, 47(1): 95-100. 

Gabriel, J.L., Quemada, M., 2011. Replacing bare fallow with cover crops in 

a maize cropping system: Yield, N uptake and fertiliser fate. European 

Journal of Agronomy, 34(3): 133-143.  

Gao, S., Cao, W., Zou, C., Gao, J., Huang, J., Bai, J., Zeng, N., Shimizu, K.Y., 

Wright, A., Dou, F., 2018. Ammonia-oxidizing archaea are more sensitive 

than ammonia-oxidizing bacteria to long-term application of green manure 

in red paddy soil. Applied Soil Ecology, 124: 185-193. 

Gao, X., He, Y., Zhang, T., An, Y., Sun, C., Xu, H., Wang, X., 2022. Alfalfa 

green manure amendment improved P use efficiency and reduced P losses 

from paddy fields. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 1-13. 

Gao, X., Shi, D., Lv, A., Wang, S., Yuan, S., Zhou, P., An, Y., 2016. Increase 

phosphorus availability from the use of alfalfa (Medicago sativa L) green 

manure in rice (Oryza sativa L.) agroecosystem. Scientific Reports. 6: 

36981. 

Garcia-Franco, N., Albaladejo, J., Almagro, M., Martínez-Mena, M., 2015. 

Beneficial effects of reduced tillage and green manure on soil aggregation 

and stabilization of organic carbon in a Mediterranean agroecosystem. Soil 

and Tillage Research, 153: 66-75. 

Garrity, D.P., Flinn, J.C., 1988. Farm-level management systems for green 

manure crops in Asian rice environments. Sustainable Agriculture, Green 

Manure in Rice Farming: Proceedings of a Symposium on Sustainable 

Agriculture, 25-29 May 1987, International Rice Research Institute, pp. 

111-130. 

Gatsios, A., Ntatsi, G., Celi, L., Said-Pullicino, D., Tampakaki, A., Savvas, 

D., 2021. Legume-based mobile green manure can increase soil nitrogen 

availability and yield of organic greenhouse tomatoes. Plants, 10: 2419. 

Geren, H., Evrenosoğlu, Y., Günen, E., 2010. Bağ arasında yetiştirilen yeşil 

gübre amaçlı bazı baklagil yembitkilerinin verim ve kaliteye etkisi, I-Hasıl 

verimi ve diğer özellikler. Anadolu, 20(1): 51-67. 

Ghai, S.K., Rao, D.L.N., Batra, L., 1988. Nitrogen contribution to wetland 

rice by green manuring with Sesbania spp. in an alkaline soil. Biology and 

Fertility of Soils, 6: 22-25. 

Ghimire, R., Norton, J.B., Pendall, E., 2014. Alfalfa-grass biomass, soil 

organic carbon, and total nitrogen under different management approaches 

in an irrigated agroecosystem. Plant and Soil, 374(1): 173-184. 



39 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

Gill, S.S., Singh, H., 1988. Effect of planting date and leaf cutting on the seed 

yield of methi (Trigonella foenum-graecum L.). Journal of Research 

Punjab Agricultural University, 25: 206-209. 

Gonçalves, L., Rubiales, D., Bronze, M.R., Vaz Patto, M.C., 2022. Grass pea 

(Lathyrus sativus L.)-A sustainable and resilient answer to climate 

challenges. Agronomy, 12: 1324. 

Goplen, B.P., 1981. Norgold-a low coumarin yellow blossom sweetclover. 

Canadian Journal of Plant Science, 61: 1019-1021. 

Griffin, T., Liebman, M., Jemison, J., 2000. Cover crops for sweet corn 

production in a short-season environment. Agronomy Journal, 92: 144-

151. 

Guldan, S.J., Martin, C.A., Wong, J.C., Steiner, R.L., 1996. Dry-matter and 

nitrogen yields of legumes interseeded into sweet corn. HortScience, 31: 

206-208. 

Guo, Z., Ruan, W., Wu, Q., Lyu, Y., Yi, K., 2021. Vacuolar phosphate 

transporters account for variation in phosphate accumulation in Astragalus 

sinicus cultivars. The Crop Journal, 9(1): 227-237. 

Güzel, Y., Özyazıcı, G., 2021. Adoption of promising fenugreek (Trigonella 

foenum-graceum L.) genotypes for yield and quality characteristics in the 

semiarid climate of Turkey. Atmosphere, 12: 1199. 

Hernández-Herrerías, L.B., De León-González, F., Rodríguez-Sánchez, L.M., 

Barrales-Brito, E., Hidalgo Moreno, C., Fuentes-Ponce, M.H., 2022. Green 

manure as a soil fertility and environmental option in semiarid 

agrosystems: Mineralization rate and N content. Agrociencia, 

https://doi.org/ 10.47163/agrociencia.v56i3.2806. 

Hou, X., Xu, M., Li, D., Niu, D., Gao, J., Shen, P., 2010. Evolution of the soil 

chemical properties in paddy field under long-term application of sulfur-

containing and chloride-containing fertilizers. Scientia Agricultura Sinica, 

43: 2460-2468.  

Ibrahim, A.K., Ibrahim, S.A., Voncir, N., Hassan, A.M., 2022. Effect of some 

leguminous green manure sources and NPK levels on growth parameters 

of maize (Zea mays L.). Ife Journal of Agriculture, 34(1): 87-103. 

Ingver, A., Tamm, Ü., Tamm, l., Tamm, S., Tupits, I., Bender, A., Koopel, R., 

Narits, L., Koppel, M., 2019. Leguminous pre-crops improved quality of 

organic winter and spring cereals. Biological Agriculture and Horticulture, 

35(1): 46-60. 

Isah, A.S., Amans, E.B., Odion, E.C., Yusuf, A.A., 2014. Growth rate and 

yield of two tomato varieties (Lycopersicon esculentum Mill) under green 



YEŞİL GÜBRELEME| 40 

 

manure and NPK fertilizer rate Samaru Northern Guinea 

Savanna. International Journal of Agronomy, Article ID 932759. 

Islam, M.R., Bilkis, S., Hoque, T.S., Uddin, S., Jahiruddin, M., Rahman, 

M.M., Rahman, M.M., Alhomrani, M., Gaber, A., Hossain, M.A., 2021. 

Mineralization of farm manures and slurries for successive release of 

carbon and nitrogen in incubated soils varying in moisture status under 

controlled laboratory conditions. Agriculture, 11(9): 846. 

Islam, Md.M., Urmi, T.A., Rana, Md.S., Alam, M.S., Haque, M.M., 2019. 

Green manuring effects on crop morpho-physiological characters, rice 

yield and soil properties. Physiology and Molecular Biology of Plants, 

25(1): 303-312. 

Ismail, S.M., 2013. Influence of effective microorganisms and green manure 

on soil properties and productivity of pearl millet and alfalfa grown on 

sandy loam in Saudi Arabia. African Journal of Microbiology 

Research, 7(5): 375-382. 

Jalilian, S., Mondani, F., Fatemi, A., Bagheri, A., 2022a. Evaluation of 

animal-and green manures co-application on soil micronutrients and yield 

of sesame (Sesamum indicum L.) in organic farm condition. Journal of 

Plant Nutrition, 45(15): 2348-2359. 

Jalilian, S., Mondani, F., Fatemi, A., Bagheri, A., 2022b. Evaluating the effect 

of farmyard manure and green manure on soil physicochemical traits and 

growth yield of organic sesame (Sesamum indicium L.). Agrotechniques in 

Industrial Crops, 2(1): 19-31. 

Jayaraman, S., Sinha, N.K., Mohanty, M., Hati, K.M., Chaudhary, R.S., 

Shukla, A.K., Shirale, A.O., Neenu, S., Naorem, A.K., Rashmi, I., Biswas, 

A.K., Patra, A.K., Rao, C.S., Dalal, R.C., 2021. Conservation tillage, 

residue management, and crop rotation effects on soil major and micro-

nutrients in semi-arid vertisols of India. Journal of Soil Science and Plant 

Nutrition, 21: 523-535. 

Jeranyama, P., Hesterman, O.B., Scheaffer, C.C., 1998. Medic planting date 

effect on dry matter and nitrogen accumulation when clear-seeded or 

intercropped with corn. Agronomy Journal, 90: 616-622.  

Jeranyama, P., Hesterman, O.B., Waddington, S.R., Harwood, R.R., 2000. 

Relay-intercropping of sunnhemp and cowpea into a smallholder maize 

system in Zimbabwe. Agronomy Journal, 92: 239-244. 

Jeromela, A.M., Mikic, A.M., Vujic, S., Cupina, B., Krstic, Ð., Dimitrijevic, 

A., Vasiljevic, S., Mihailovic, V., Cvejic, S., Miladinovic, D., 2017. 

Potential of legume-brassica intercrops for forage production and green 

manure: Encouragements from a temperate southeast European 

environment. Frontiers in Plant Science, 8: 312. 



41 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

Kanatas, P., Travlos, I., Kakabouki, I., Papastylianou, P., Gazoulis, I., 2020. 

Yield of organically grown maize hybrids as affected by two green manure 

crops in Greece. Chilean Journal of Agricultural Research, 80(3): 334-

341. 

Kang, B.T., Wilson, G.F., Sipkens, L., 1981. Alley cropping maize (Zea mays 

L.) and leucaena (Leucaena leucocephala Lam) in southern Nigeria. Plant 

and Soil, 63: 165-179. 

Khiriya, K.D., Singh, B.P., 2003. Effect of phosphorus and farm yard manure 

on yield attributes and nitrogen, phopshorus and potassium uptake of 

fenugreek (Trigonella foenum graecum). Indian Journal of Agronomy, 

48(1): 62-65. 

Khoshgoftar, B., 1992. Berseem Clover. Publication of Agriculture Extention 

Organization of Mazandaran Province, Iran.  

King, A.E., Hofmockel, K.S., 2017. Diversified cropping systems support 

greater microbial cycling and retention of carbon and nitrogen. 

Agriculture, Ecosystems & Environment, 240: 66-76. 

Kirchmann, H., 1988. Shoot and root growth and nitrogen uptake by six green 

manure legumes. Acta Agriculture Scandnavian, 38: 25-31. 

Knight, P., Rayns, F., Rosenfeld, A., 2022. Green Manures: A review 

conducted by HDRA as part of HDC Project FV 299: An investigation in 

to the adoption of green manures in both organic and conventional 

rotations to aid nitrogen management and maintain soil structure, 

(https://www.organicresearchcentre.com/manage/authincludes/article_upl

oads/iota/technical-leaflets/green-manures-leaflet.pdf), (Erişim Tarihi: 

18.10.2022).   

Knight, W.E., Hollowell, E.A., 1973. Crimson clover. Advances in Agronomy, 

25: 48-76. 

Kuo, S., Jellum, E.J., 2002. Influence of winter cover crop and residue 

management on soil nitrogen availability and corn. Agronomy Journal, 94: 

501-508. 

Kuusela, E., 2004. Annual and seasonal changes in production and 

composition of grazed clover-grass mixtures in organic farming. 

Agricultural and Food Science, 13: 309-325. 

Lal, K., Kumar, R., Shrivastav, S.P., Kumar, A., Singh, Y., 2018. Genetic 

variability, character association and path analysis of seed yield and its 

contributing traits in field pea (Pisum sativum L. var. arvense). 

International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(6): 

1815-1820. 



YEŞİL GÜBRELEME| 42 

 

Larkin, R.P., Griffin, T.S., 2007. Control of soilborne potato diseases using 

Brassica green manures. Crop Protection, 26(7): 1067-1077. 

Larney, F., Janzen, H.H., 1996. Restoration of productivity to a desurfaced 

soil with livestock manure, crop residue, and fertilizer amendments. 

Agronomy Journal, 88: 921-927. 

Lauringson, E., Talgre, L., Makke, A., 2013. Large-leaved lupin (Lupinus 

polyhyllus Lind.) and early red clover (Trifolium pratense L.) as green 

manure crops. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 

67(3): 242-246. 

LeBlanc, N., 2022. Green manures alter taxonomic and functional 

characteristics of soil bacterial communities. Microbial Ecology, 

(doi.org/10.1007/s00248-022-01975-0). 

Lei, B., Wang, J., Yao, H., 2022. Ecological and environmental benefits of 

planting green manure in paddy fields. Agriculture, 12: 223. 

Li, F., Wang, Z., Dai, J., Li, Q., Wang, X., Xue, C., Liu, H., He, G., 2015. Fate 

of nitrogen from green manure, straw, and fertilizer applied to wheat under 

different summer fallow management strategies in dryland. Biology and 

Fertility of Soils, 51: 769-780. 

Li, S., Liu, Y., Lyu, S., Wang, S., Pan, Y., Qin, Y., 2021. Change in soil 

organic carbon and its climate drivers over the Tibetan Plateau in CMIP5 

earth system models. Theoretical and Applied Climatology, 145: 187-196. 

Li, X., Kellaway, R.C., Ison, R.L., Annison, G., 1992. Chemical composition 

and nutritive value of mature annual legumes for sheep. Animal Feed 

Science and Technology, 37(3-4): 221-231. 

Liang, H., Li, S., Zhang, L., Xu, C., Lv, Y., Gao, S., Cao, W., 2022. Long-

term green manuring enhances crop N uptake and reduces N losses in rice 

production system. Soil and Tillage Research, 220: 105369. 

Loi, A., Porqeuddu, C., Veronesi, F., Cocks, P.S., 1995. Distribution, diversity 

and potential agronomic value of Medicago polymorpha in Sardinia. 

Journal of Agricultural Research, 124: 419-426. 

Lucie, B., Claude-Alain, G., Frank, L., Sokrat, S., Hans, S., 2015. 

Accumulation of biologically fixed nitrogen by legumes cultivated as 

cover crops in Switzerland. Plant and Soil, 393: 163-175. 

MacRae, R.J., Mehuys, G.R., 1985. The effect of green manuring on the 

physical properties of temperate-area soils. Advenced Soil Science, 3: 71-

94. 

Magid, J., Henriksen, O., Thorup-Kristensen, K., Mueller, T., 2001. 

Disproportionately high N-mineralisation rates from green manures at low 



43 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

temperatures-implications for modeling and management in cool 

temperate agro-ecosystems. Plant and Soil, 228: 73-82. 

Mahler, R.L., Auld, D.L., 1989. Evaluation of the potential of Austrian winter 

peas in Northern Idaho. Agronomy Journal, 81: 258-264. 

Maitra, S., Zaman, A., Mandal, T.K., Palai, J.B., 2018. Green manures in 

agriculture: A review. Journal of Pharmacognosy and 

Phytochemistry, 7(5): 1319-1327. 

Majeed, A., Abbasi, M.K., Hameed, S., Imran, A., Rahim, N., 2015. Isolation 

and characterization of plant growth-promoting rhizobacteria from wheat 

rhizosphere and their effect on plant growth promotion. Frontiers in 

Microbiology, 6: 198. 

Manga, İ., Acar, Z., Ayan, İ., 2003. Baklagil Yembitkileri. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 7, (Genişletilmiş II. Baskı), 

Samsun, 451s. 

Mangaravite, J.C.S., Passos, R.R., Andrade, F.V., Burak, D.L., de Sá 

Mendonça, E., 2014. Phytomass production and nutrient accumulation by 

green manure species. Revista Ceres, 61(5): 732-739. 

May, W.E., McConachie, R., Entz, M., 2022. Self-regenerating black medic 

cover crop provides agronomic benefits at low nitrogen. Agronomy 

Journal, 114: 2743-2761. 

McCormick, K.M., Norton, R.M., Eagles, H.A., 2009. Phenotypic variation 

within a fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) germplasm collection. 

I. Description of the collection. Genetic Resources and Crop 

Evolution, 56(5): 639-649. 

Meena, A.L., Karwal, M., Raghavendra, K.J., Kumar, S., 2020. Green 

manure: A complete nutrient source for sustainable soil health in modern 

agriculture. Food and Scientific Reports, 1(12): 65-67.  

Meirelles, F.C., Cavalcante, A.G., Gonzaga, A.R., Filla, V.A., Coelho, A.P., 

Lemos, L.B., Arf, O., 2022. Intercropping of upland rice with green 

manures in the Brazilian Cerrado. Archives of Agronomy and Soil Science, 

(doi: 10.1080/03650340.2022.2068795).  

Meng, X., Li, Y., Zhang, Y., Yao, H., 2019. Green manure application 

improves rice growth and urea nitrogen use efficiency assessed using 15N 

labeling. Soil Science and Plant Nutrition, 65(5): 511-518. 

Mes, M.G., von Hausent, S.S., van Gylswyk, N.O., 1957. A comparative study 

of the growth and yield of a number of Crotalaria species suitable for 

green-manuring. South African Journal of Science, 53(6): 181-185. 

Meyer-Aurich, A., Weersink, A., Janovicek, K., Deen, B., 2006. Cost efficient 

rotation and tillage options to sequester carbon and mitigate GHG 



YEŞİL GÜBRELEME| 44 

 

emissions from agriculture in Eastern Canada. Agriculture, Ecosystems & 

Environment, 117(2-3): 119-127.  

Mihailović, V., Mikić, A., Ćupina, B., Manojlović, M., Krstić, Đ., Čabilovski, 

R., Vasiljević, S., Halmajan, H.V., 2007. Potential of annual legumes for 

forage and green manure production. Scientifical Papers, Faculty of 

Agriculture, Timişoara, Romania, 39: 249-254. 

Mishra, B., Sharma, P.K., Bronson, K.F., 2001. Kinetics of wheat straw 

decomposition and nitrogen mineralization in rice field soil. Journal of the 

Indian Society of Soil Science, 49(2): 249-254. 

Mooleki, S.P., Gan, Y., Lemke, R.L., Zentner, R.P., Hamel, C., 2016. Effect 

of green manure crops, termination method, stubble crops, and fallow on 

soil water, available N, and exchangeable P. Canadian Journal of Plant 

Science, 96: 867-886.  

Mueller, T., Thorup-Kristensen, K., 2001. N-fixation of selected green 

manure plants in an organic crop rotation. Biological Agriculture and 

Horticulture, 18(4): 345-363. 

N’Dayegamiye, A., Tran, T.S., 2001. Effects of green manures on soil organic 

matter and wheat yields and N nutrition. Canadian Journal of Soil Science, 

81: 371-382. 

Naher, U.A., Choudhury, A.T.M.A., Biswas, J.C., Panhwar, Q.A., Kennedy, 

I.R., 2020. Prospects of using leguminous green manuring crop Sesbania 

rostrata for supplementing fertilizer nitrogen in rice production and control 

of environmental pollution. Journal of Plant Nutrition, 43(2): 285-296. 

Nandety, R.S., Wen, J., Mysore, K.S., 2022. Medicago truncatula resources 

to study legume biology and symbiotic nitrogen fixation. Fundamental 

Research, (https://doi.org/10.1016/j.fmre.2022.06.018). 

Nichols, S.N., Hofmann, R.W., Williams, W.M., 2015. Physiological drought 

resistance and accumulation of leaf phenolics in white clover interspecific 

hybrids. Environmental and Experimental Botany, 119: 40-47. 

Nivelle, E., Verzeaux, J., Habbib, H., Kuzyakov, Y., Decocq, G., Roger, D., 

Lacoux, J., Duclercq, J., Spicher, F., Nava-Saucedo, J.E., Catterou, M., 

Dubois, F., Tetu, T., 2016. Functional response of soil microbial 

communities to tillage, cover crops and nitrogen fertilization. Applied Soil 

Ecology, 108: 147-155. 

Noori, F., Etesami, H., Zarini, H.N., Khoshkholgh-Sima, N.A., Salekdeh, 

G.H., Alishahi, F., 2018. Mining alfalfa (Medicago sativa L.) nodules for 

salinity tolerant non-rhizobial bacteria to improve growth of alfalfa under 

salinity stress. Ecotoxicology and Environmental Safety, 162: 129-138. 



45 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

Okuda, A., 1953. Hiryogaku Gairon (Introduction to Fertilizer Sience). 

Yokendo Tokyo, 253p. (In Japanese).    

Özyazıcı, G., 2020. Responses of sulfur and phosphorus doses on the yield 

and quality of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Applied 

Ecology and Environmental Research, 18(5): 7041-7055. 

Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., 2019. Yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.) 

genotiplerinin yarı kurak iklim koşullarında bazı tarımsal özellikleri ile 

verim performanslarının belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 

17: 1058-1068. 

Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., 2021. Forage pea Pisum sativum ssp. arvense 

(L.) Poir.. In: K. Kökten and S. Seydoşoğlu, Legumes Processing and 

Potential, Iksad Publications, December, Ankara, Turkey, pp. 73-100.     

Özyazıcı, M.A., Bayraklı, B., Özyazıcı, G., Kızılkaya, R., 2010. Yem 

baklasıyla yapılan yeşil gübre uygulamalarının hasat sonrası toprakların 

üreaz ve dehidrogenaz enzim aktivitesine etkisi. Türkiye VIII. Tarla 

Bitkileri Kongresi, Cilt I, Sunulu Bildiriler, Nobel Yayın No: 1505, Fen 

Bilimleri: 103, 19-22 Ekim 2009, Hatay, s. 661-665. 

Özyazıcı, M.A., Bektaş, H., Açıkbaş, S., 2021. Red clover (Trifolium pratense 

L.). In: K. Kökten and S. Seydoşoğlu, Legumes Processing and Potential, 

Iksad Publications, December, Ankara, Turkey, pp. 1-54.     

Özyazıcı, M.A., Manga, İ., 2000. Çarşamba Ovası sulu koşullarında yeşil 

gübre olarak kullanılan bazı baklagil yembitkileri ile bitki artıklarının 

kendilerini izleyen mısır ve ayçiçeğinin verim ve kalitesine etkileri. Türk 

Tarım ve Ormancılık Dergisi, 24(1): 95-103.  

Özyazıcı, M.A., Özdemir, N., 2013. Çarşamba Ovası koşullarında yem ve 

yeşil gübre amacıyla yetiştirilen yem baklası (Vicia faba L.)’nın toprağın 

bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkileri. Adnan Menderes 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 15-23. 

Özyazıcı, M.A., Özyazıcı, G., Özdemir, O., 2009. Yeşil gübre 

uygulamalarının mısır-buğday münavebesinde bitkilerin verim ve bazı 

tarımsal özellikleri üzerine etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 

24(1): 21-33.  

Palm, C.A., Gachengo, C.N., Delve, R.J., Cadisch, G., Giller, K.E., 2001. 

Organic inputs for soil fertility management in tropical agroecosystems: 

application of an organic resource database. Agriculture, Ecosystems & 

Environment, 83(1-2): 27-42. 

Pieters, A.J., 1927. Green Manuring: Principles and Practice. John Wiley & 

Sons, Inc. London: Chapman & Hall, Limited, New York. 



YEŞİL GÜBRELEME| 46 

 

Qian, Z., Zhu, K., Zhuang, S., Tang, L., 2022. Soil nutrient cycling and 

bacterial community structure in response to various green manures in a 

successive Eucalyptus (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) 

plantation. Land Degradation & Development, 33(15): 2809-2821. 

Raheem, A., Zhang, J., Huang, J., Jiang, Y., Siddik, M.A., Deng, A., Gao, J., 

Zhang, W., 2019. Greenhouse gas emissions from a rice-rice-green manure 

cropping system in South China. Geoderma, 353: 331-339. 

Ranells, N.N., Wagger, M.G., 1996. Nitrogen release from grass and legume 

cover crop monocultures and bicultures. Agronomy Journal, 88: 777-782. 

Rao, P.G., Sriramulu, M., 1977. Physiological characterisation of a spice 

(Coriandrum sativum) and a condiment (Trigonella foenum-graecum) 

during vegetative and reproductive stages. Current Science, 46: 615-617. 

Rao, S.C., Northup, B.K., 2008. Planting date affects production and quality 

of grass pea forage. Crop Science, 48: 1629-1635.  

Rayns, F., Rosenfeld, A., 2010. Green Manures-Species Selection. 

Horticulture Development Company, Factsheet 25/10 Soil Grown Crops 

Projects FV 299 and 299a, Stoneleigh Park Kenilworth Warwickshire, 16p. 

Rech, C., Ribeiro, L.P., Bento, J.M.S., Pott, C.A., Nardi, C., 2024. 

Monocrotaline presence in the Crotalaria (Fabaceae) plant genus and its 

influence on arthropods in agroecosystems. Brazilian Journal of Biology, 

84: e256916. 

Robertson, G.P., Paul, E.A., Harwood, R.R., 2000. Greenhouse gases in 

intensive agriculture: contributions of individual gases to the radioactive 

forcing of the atmosphere. Science, 289: 1922-1925. 

Ross, S.M., King, J.R., Izaurralde, R.C., O’Donovan, J.T., 2009. The green 

manure value of seven clover species grown as annual crops on low and 

high fertility temperate soils. Canadian Journal of Plant Science, 89(3): 

465-476. 

Sainju, U.M., Singh, B.P., 2001. Tillage, cover crop, and kill-planting date 

effects on corn yield and soil nitrogen. Agronomy Journal, 93: 878-886. 

Sharifi, M., Lynch, D.H., Hammermeister, A., Burton, D.L., Messiga, A.J., 

2014. Effect of green manure and supplemental fertility amendments on 

selected soil quality parameters in an organic potato rotation in Eastern 

Canada. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 100: 135-146. 

Sharma, S.N., Prasad, R., 1999. Effects of Sesbania green manuring and 

mungbean residue incorporation of productivity and nitrogen uptake of a 

rice-wheat cropping system. Bioresource Technology, 67: 171-175. 

Shrestha, A., Hesterman, O.B., Copeland, L.O., Squire, J.M., Fisk, J.W., 

Sheaffer, C.C., 1999. Annual legumes as green manure and forage crops in 



47 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

winter canola (Brassica napus L.) rotations. Canadian Journal of Plant 

Science, 79(1): 19-25. 

Shrestha, A., Hesterman, O.B., Squire, J.M., Fisk, J.W., Sheaffer, C.C., 1996. 

Annual medics and berseem clover as emergency forage. Agronomy 

Journal, 90: 197-201. 

Sincik, M., Turan, Z.M., Göksoy, A.T., 2008. Responses of potato (Solanum 

tuberosum L.) to green manure cover crops and nitrogen fertilization rates. 

American Journal of Potato Research, 85: 150-158. 

Singh, S., Singh, R.J., Kumar, K., Singh, B., Shukla, L., 2013. Biofertilizers 

and green manuring for sustainable agriculture. In: Modern Technologies 

for Sustainable Agriculture, 1. Edition, New India, Publishing Agency, 

New Delhi, pp. 129-150.  

Six, J., Contant, R.T., Paul, E., Paustian, K., 2002. Stabilization mechanisms 

of soil organic matter: implications for C-saturation of soils. Plant Soil, 

241: 155-176. 

Sofo, A., Ciarfaglia, A., Scopa, A., Camele, I., Curci, M., Crecchio, C., 

Xiloyannis, C., Palese, A.M., 2014. Soil microbial diversity and activity in 

a Mediterranean olive orchard using sustainable agricultural practices. Soil 

Use and Management, 30(1): 160-167. 

Song, S., Li, L., Yin, Q., Nie, L., 2022. Effect of in situ incorporation of three 

types of green manure on soil quality, grain yield and 2-acetyl-1-pyrrolline 

content in tropical region. Crop and Environment, 1: 189-197. 

Soon, Y.K., Clayton, G.W., Rice, W.A., 2001. Tillage and previous crop 

effects on dynamics of nitrogen in a wheat-soil system. Agronomy Journal, 

93: 842-849. 

Stevenson, G.A., 1969. An agronomic and taxonomic review of the genus 

Melilotus Mill. Canadian Journal of Plant Science, 49(1): 1-20. 

Stopes, C., Millington, S., Woodward, L., 1996. Dry matter and nitrogen 

accumulation by three leguminous green manure species and the yield of a 

following wheat crop in an organic production system. Agriculture, 

Ecosystems & Environment, 57(2-3): 189-196. 

Sürücü, A., Ozyazici, M.A., Bayrakli, B., Kizilkaya, R., 2014. Effects of green 

manuring on soil enzyme activity. Fresenius Environmental Bulletin, 

23(9): 2126-2132.  

Talgre, L., Lauringson, E., Roostalu, H., Astover, A., Makke, A., 2012. Green 

manure as a nutrient source for succeeding crops. Plant, Soil and 

Environment, 58(6): 275-281. 

Teixeira, C., Lucas, R.J., Lewis, T., Moot, D.J., 2017. From establishment to 

re-establishment: a field evaluation of sub clover cultivars. In: Proceedings 



YEŞİL GÜBRELEME| 48 

 

of 18th Australian Society of Agronomy Conference, 24-28 September, 

Ballarat, Australia, pp. 1-4. 

Tejada, M., Gonzalez, J.L., García-Martínez, A.M., Parrado, J., 2008. Effects 

of different green manures on soil biological properties and maize 

yield. Bioresource Technology, 99: 1758-1767. 

Tekeli, A.S., Avcioglu, R., Ateş, E., 2003. Changes in some morphological 

and chemical properties of Persian clover (T. resupinatum L.) in relation 

to time and above-ground biomass. Ankara University Journal of 

Agricultural Science, 9: 352. 

Testa, G., Gresta, F., Cosentino, S.L., 2011. Dry matter and qualitative 

characteristics of alfalfa as affected by harvest times and soil water 

content. European Journal of Agronomy, 34(3): 144-152. 

Thiessen Martens, J.R., Lynch, D.H., Entz, M.H., 2019. A survey of green 

manure productivity on dryland organic grain farms in the eastern prairie 

region of Canada. Canadian Journal of Plant Science, 99: 772-776. 

Thonnissen, C., Midmore, D.J., Ladha, J.K., Holmer, R.J., Schmidhalter, U., 

2000. Tomato crop response to short-duration legume green manures in 

tropical vegetable systems. Agronomy Journal, 92: 245-253. 

Touchton, J.T., Rickerl, D.H., Walker, R.H., Snipes, C.E., 1984. Winter 

legumes as a nitrogen source for no-tillage corn. Soil Tillage Research, 4: 

391-401. 

Uzun, A., Bilgili, U., Sinicik, M., Acikgoz, E., 2004. Effects of seeding rates 

on yield and yield components of Hungarian vetch (Vicia pannonica 

Crantz.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28: 179-182.  

Uzun, A., Öz, M., Karasu, A., Başar, H., Turgut, İ., Göksoy, A.T., Açıkgöz, 

E., 2005. Yeşil yem ve gübreleme amacıyla yetiştirilen adi fiğ (Vicia sativa 

L.)’den sonraki mısırın verim özellikleri. Uludağ Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Dergisi, 19(2): 83-96. 

Vaz Patto, M.C., Skiba, B., Pang, E.C.K., Ochatt, S.J., Lambein, F., Rubiales, 

D., 2006. Lathyrus improvement for resistance against biotic and abiotic 

stresses: From classical breeding to marker assisted selection. Euphytica, 

147: 133-147. 

Vaisman, I., Entz, M.H., Bamford, K.C., Cushon, I., 2014. Green manure 

species respond differently to blade rolling. Canadian Journal of Plant 

Science, 94: 1507-1511. 

Wang, F., Cui, H., He, F., Liu, Q., Zhu, Q., Wang, W., Liao, H., Yao, D., Cao, 

W., Lu, P., 2022a. The green manure (Astragalus sinicus L.) improved rice 

yield and quality and changed soil microbial communities of rice in the 

karst mountains area. Agronomy, 12: 1851. 



49 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

Wang, X., Duan, Y., Zhang, J., Ciampitti, I. A., Cui, J., Qiu, S., Xu, X., Zhao, 

S., He, P., 2022b. Response of potato yield, soil chemical and microbial 

properties to different rotation sequences of green manure-potato cropping 

in North China. Soil and Tillage Research, 217: 105273. 

Watthier, M., Peralta Antonio, N., Gomes, J.A., Rocha, S.B.F., Santos, 

R.H.S., 2020. Decomposition of green manure with different grass: legume 

ratios. Archives of Agronomy and Soil Science, 66(7): 913-924. 

Xie, J., Dong, A., Liu, J., Su, J., Hu, P., Xu, C., Chen, J., Wu, Q., 2019. 

Relevance of dissolved organic matter generated from green manuring of 

Chinese milk vetch in relation to water-soluble cadmium. Environmental 

Science and Pollution Research, 26: 16409-16421.  

Yadav, A., Solanki, D., Sharma, G., Dubey, G., Sankhla, I.S., 2022. 

Phenotypic and biochemical characterization of Rhizobia associated with 

Medicago polymorpha growing in Rajasthan. Indian Journal of Advanced 

Botany, 2(2): 5-11. 

Yang, L., Zhou, X., Liao, Y., Lu, Y., Nie, J., Cao, W., 2019. Co-incorporation 

of rice straw and green manure benefits rice yield and nutrient uptake. Crop 

Science, 59: 749-759. 

Yang, W., Yao, L., Zhu, M., Li, C., Li, S., Wang, B., Dijkstra, P., Liu, Z., Zhu, 

B., 2022. Replacing urea-N with Chinese milk vetch (Astragalus sinicus 

L.) mitigates CH4 and N2O emissions in rice paddy. Agriculture, 

Ecosystems and Environment, 336: 108033. 

Yang, W.T., Zhou, H., Gu, J.F., Liao, B.H., Peng, P.Q., Zeng, Q.R., 2017. 

Effects of a combined amendment on Pb, Cd, and as availability and 

accumulation in rice planted in contaminated paddy soil. Soil and Sediment 

Contamination: An International Journal, 26(1): 70-83. 

Yousfi, N., Saïdi, I., Slama, I., Abdelly, C., 2015. Phenology, leaf gas 

exchange, growth and seed yield in Medicago polymorpha L. populations 

affected by water deficit and subsequent recovery. Flora - Morphology, 

Distribution, Functional Ecology of Plants, 214: 50-60. 

Zamora Natera, J.F., Del Rio, O.C., Zapata, H.I., Macías, R.R., García, 

L.P.M., 2017. Preliminary estimation of forage yield and feeding value of 

Lupinus angustifolius varieties cultivated in Jalisco, Mexico, during the 

cool season. Legume Research, 40(6): 1060-1065. 

Zamora Natera, J.F., García López, P.M., Aguilar Jimenez, C.E., Martínez 

Aguilar, F.B., Vázquez Solís, H., Zapata Hernández, I., 2022. 

Decomposition and nitrogen mineralisation of two wild lupins 

(Leguminosae) species with potential as green manures. Journal of Central 

European Agriculture, 23(2): 384-390. 



YEŞİL GÜBRELEME| 50 

 

Zapata, H.I., Rodríguez, M.R., García, L.P.M., Salcedo, P.E., Lara, R.A.H., 

Zamora, N.J.F., 2019. Dry matter yield and nitrogen content in Lupinus 

spp. (Leguminosae) with potential as a green manure. Legume Research, 

42(4): 523-527. 

Zhang, X., Zhang, R., Gao, J., Wang, X., Fan, F., Ma, X., Yin, H., Zhang, C., 

Feng, K., Deng, Y., 2017. Thirty-one years of rice-rice-green manure 

rotations shape the rhizosphere microbial community and enrich beneficial 

bacteria. Soil Biology and Biochemistry, 104: 208-217.  

Zhang, Y.M., Ma, H.L., Calderón-Urrea, A., Tian, C.X., Bai, X.M., Wei, J.M., 

2016. Anatomical changes to protect organelle integrity account for 

tolerance to alkali and salt stresses in Melilotus officinalis. Plant and 

Soil, 406(1): 327-340. 

Zhao, S., Zhu, X., Mou, M., Wang, Z., Duo, L., 2022. Assessment of graphene 

oxide toxicity on the growth and nutrient levels of white clover (Trifolium 

repens L.). Ecotoxicology and Environmental Safety, 234: 113399. 

Zhong, C., Liu, Y., Xu, X., Yang, B., Aamer, M., Zhang, P., Huang, G., 2021. 

Paddy-upland rotation with Chinese milk vetch incorporation reduced the 

global warming potential and greenhouse gas emissions intensity of double 

rice cropping system. Environmental Pollution, 276: 116696. 

Zhou, G., Cao, W., Bai, J., Xu, C., Zeng, N., Gao, S., Rees, R.M., 2019. Non-

additive responses of soil C and N to rice straw and hairy vetch (Vicia 

villosa Roth L.) mixtures in a paddy soil. Plant and Soil, 436: 229-244. 

Zhou, G., Gao, S., Lu, Y., Liao, Y., Nie, J., Cao, W., 2020. Co-incorporation 

of green manure and rice straw improves rice production, soil chemical, 

biochemical and microbiological properties in a typical paddy field in 

southern China. Soil and Tillage Research, 197: 104499. 

Zhou, W., Ma, Q., Wu, L., Hu, R., Jones, D.L., Chadwick, D.R., Jiang, Y., 

Wu, Y., Xia, X., Yang, L., Chen, Y., 2022. The effect of organic manure 

or green manure incorporation with reductions in chemical fertilizer on 

yield-scaled N2O emissions in a citrus orchard. Agriculture, Ecosystems 

and Environment, 326: 107806. 

 

 

 

 



51 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2 

YEŞİL GÜBRELEME TEKNİĞİ VE UYGULAMA ESASLARI 

Mehmet Arif ÖZYAZICI1 

Semih AÇIKBAŞ2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt, Türkiye,                       

e-posta: arifozyazici@siirt.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-8709-4633  
2Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt, Türkiye,                       

e-posta: semihacikbas@siirt.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-4384-3908 



YEŞİL GÜBRELEME| 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

1. GİRİŞ  

Yeşil gübre, esas itibariyle bir toprak düzenleyici ve sonraki ürünler için 

bir besin kaynağı olarak kullanılan bir üründür (Cherr ve ark., 2006). 

Hem toprak yapısını iyileştirme hem de tarımsal ürünlerin üretimine 

yönelik yeşil gübre yaklaşımlarının başarısı, yeşil gübreleme tekniğinin 

ve uygulama esaslarının doğru bilinmesine bağlıdır.  

Uygun devrede gömülen yeşil gübre bitkileri nispeten yüksek bir azot 

(N) ve nem içeriğine sahiptir; bu durum, topraktaki solucanlar ve 

mikroorganizmalar için ideal bir besin kaynağı sağlar. Bu organizmalar 

yeşil gübreyi oldukça hızlı bir şekilde ayrıştırır ve bu işlem sırasında, 

organik madde ve besin maddeleri kendinden sonra gelen ürünler 

tarafından kullanılmaya hazır hale gelir (Madge ve Jaeger, 2003). Bu 

nedenle yeşil gübrelemenin bu ve benzeri etkilerinin ortaya çıkması için 

yeşil gübreleme uygulamalarında, yeşil gübre bitkisinin türü ve 

özellikleri önemli olduğu kadar; yeşil gübrelemenin şekli, yeşil gübre 

bitkisinin yetiştirme şekli, toprak altına getirilme zamanı ve şekli gibi 

tarımsal pratikler de yeşil gübrelemeden istenilen faydanın 

sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde, yeşil gübreleme 

tekniği ve uygulama esasları üzerinde durulmuştur.   

2. YEŞİL GÜBRELEME TİPLERİ 

Yerinde yeşil gübreleme uygulaması: Yeşil gübreleme amacıyla 

kullanılacak bitkinin, uygulama alanında yetiştirilerek toprağa 

karıştırılmasıdır (Bahadur ve ark., 2022). Pratikte, yeşil gübre değeri 

olan, yüksek biyokütle meydana getiren ve N fiksasyon kapasitesi 

yüksek olan baklagil bitkileri ile yapılan yeşil gübreleme işlemidir.   
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Saha dışı yeşil gübreleme uygulaması: Başka bir tarlada yetişen veya 

yakındaki ağaçlık, ormanlık veya çalılık alandan toplanan baklagil veya 

baklagil olmayan bitkilerin yaprakları ve yumuşak yeşil dallarının 

başka bir tarlanın toprağına dâhil edilmesiyle yapılan yeşil gübreleme 

uygulamasıdır. Genel olarak “yeşil yaprak gübrelemesi” olarak da tarif 

edilir. Bu sistem genellikle orta ve doğu Hindistan’da uygulanır. Bu 

amaçla; Gliricidia maculata, Gliricidia sepium, Calotropis gigantean, 

Eichhornia crassipes, Leucaena leucocephala, Cassia auriculata, 

Cassia fistula, Peltophorum ferrugenum gibi türler kullanılmaktadır 

(Singh ve ark., 2013; Bahadur ve ark., 2022; Kumar ve ark., 2022). 

Bitki kısımlarının yumuşaklığına bağlı olarak kendinden sonra gelecek 

ürünlerin ekiminden 15-30 gün önce alt üst edilir veya toprağa 

karıştırılır (Dubey ve ark., 2015).   

Yeşil nadas: “Yeşil nadas” terimi, tipik olarak buğday-nadas 

rotasyonunda nadas yerine yeşil gübre bitkisinin yetiştirilmesine 

yönelik olarak bir yeşil gübre tarım sistemini tanımlamak için 

türetilmiştir. Bu sistemde bir baklagil, nadas yılının başlarında ekilir, 

tam çiçeklenme döneminde toprağa gömülür. Amaç, ekim nöbetindeki 

sonraki buğday ürünü için su ve N gereksinimini dengede tutmaktır 

(Pikul ve ark., 1997).     

Mobil yeşil gübre (Cut-and-carry fertilizer) kavramı: “Kes-taşı baklagil 

biyoması” yöntemi olarak da bilinen ve biyogübre olarak baklagilin 

değerlendirilmesini kapsayan bu yönteme göre; baklagiller seranın 

dışında yetiştirilir; uygun aşamada hasat edilir, taşınır ve yeşil gübre 

olarak sebze yetiştirilecek sera tarlasının toprağına karıştırılır. Bu 
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yöntemin uygulanması için ön koşul, yeşil baklagil biyokütlesinin 

nakliye maliyetlerini azaltmak için seraya yakın bir açık alanın 

olmasıdır (Gatsios ve ark., 2021). Mobil yeşil gübre uygulaması 

günümüzde hayvan gübresinin yerine kullanılabilecek alternatif 

gübreleme yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Düşük bir karbon azot 

oranına (C/N) sahip olmak için, mobil yeşil gübrenin yüksek 

yaprak/gövde oranına sahip baklagil türlerini içermesi veya yeşil gübre 

bitkisinin erken aşamasında biçilmesi gerekir (Palomba, 2016). Bu 

yöntem son yıllarda birçok üründe test edilmiştir (Palomba, 2016; 

Sorensen ve Grevsen, 2016; Van der Burgt ve ark., 2018; Gatsios ve 

ark., 2021).    

Yonca peletleri: Alternatif bir mobil yeşil gübreleme yöntemidir. 

Yetiştirici tarafından baklagil biyokütle üretimi için açık bir alanın 

mevcudiyetini gerektirmeyen, piyasada hayvan yemi olarak mevcut 

olan yonca (Medicago sativa L.) peletlerinin uygulanmasıdır. Bu 

yöntem, taze biyokütleye göre kolay saklama ve kullanma avantajına 

sahiptir. Bunun yanı sıra, mobil yeşil gübreleme, toprağı bitki büyümesi 

için gerekli olan tüm makro besinler ve eser elementler ile 

zenginleştirir. Ancak yonca peletleri yönteminin, toprağın diğer 

özelliklerini iyileştirmesi ve bitki patojenlerinin azaltılması gibi bilinen 

yeşil gübreleme uygulamalarındaki faydaları bulunmamaktadır 

(Gatsios ve ark., 2021). Yonca peletlerinin kanola (Qian ve ark., 2011), 

soğan (Kaniszewski ve ark., 2019) ve sera domatesinde (Gatsios ve 

ark., 2021) N beslenmesi üzerindeki yararlı etkileri yapılan çalışmalarla 

ortaya konmuştur.   
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Kök + anız yeşil gübresi: Yeşil gübreleme amacıyla kullanılan baklagil 

bitkileri, sadece toprak üstü aksamları değil; aynı zamanda, anız ve 

farklı toprak profillerinde gelişebilen ve güçlü kök sistemleri ile 

toprağın derinliklerine inebilen toprak altı aksamları da önemli bir 

değere sahiptir. Bu nedenle, baklagil yem bitkilerinin yeşil gübreleme 

amacıyla tesis edildiği alanlarda, ot sıkıntısının yaşandığı dönem ya da 

yıllarda, yeşil gübre bitkisi ot için biçildikten sonra kalan anız örtüsü ve 

toprak altı kısımlarının toprağa gömülmesi de, bir çeşit yeşil gübreleme 

uygulamasıdır. Her iki yeşil gübre uygulamasında da toprağa önemli 

ölçüde biyomas karıştırılmakta ve kendilerinden sonra yetişen 

ürünlerde yüksek verimler elde edilebilmektedir.  

Koca fiğ (Vicia narbonensis L.), adi fiğ (Vicia sativa L.), Anadolu 

üçgülü (Trifolium resupinatum L.), mürdümük (Lathyrus sativus L.), 

yem bezelyesi (Pisum arvense L.) ve ak acıbakla (Lupinus albus L.) 

türleri ile hem ot eldesine hem de yeşil gübreleme uygulamasına 

yönelik yürütülen bir çalışmada; tüm aksamın gömüldüğü ve otu 

kaldırılıp sadece anız + kök aksamının gömüldüğü uygulamalarda, -

yeşil gübre bitkilerinin tamamının toprağa karıştırıldığı uygulamalarda 

daha fazla olmakla beraber- yeşil gübresiz-azotsuz uygulama konusuna 

göre mısır ve ayçiçeği tane verimlerinin yüksek olduğu rapor edilmiştir 

(Özyazıcı ve Manga, 2000). Uzun ve ark. (2005), fiğ ot üretimi 

parsellerinde fiğ yeşil gübreleme parsellerine göre önemli ölçüde daha 

yüksek mısır tane verimi elde etmişlerdir. Sincik ve ark. (2008), yaygın 

fiğ ve yem baklasının sırasıyla ortalama 2300 ve 2587 kg/ha toprak üstü 

aksamı kuru maddesi üretirken, aynı ürünlerden kök kısımlarıyla 120 

ve 285 kg/ha kök kuru maddesi elde edildiğini; yeşil gübre bitkilerinin 
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toprak üstü ve kök kısımlarının toprağa kazandırdıkları N miktarlarının 

ise yaygın fiğde sırasıyla 49.2 ve 2.0 kg/ha, yem baklasında ise 58.3 ve 

5.0 kg/ha olduğunu bildirmişlerdir. Tüm aksamın ve sadece kök+anız 

aksamının toprağa gömülmesi suretiyle yapılan iki farklı yeşil 

gübreleme uygulamasında, yeşil gübre bitkisi yem baklası (Vicia faba 

L.)’nın toprak altı (kök+anız) ve toprak üstü biyomaslarına ait ortalama 

kuru madde ağırlığı, toprağa kazandırılan toplam N miktarı, organik C 

oranı, toplam N oranı ve C/N oranı, sırasıyla; 96.8 ve 214.5 kg/da, 1.92 

ve 8.70 kg/da, % 32.94 ve % 46.27, % 1.98 ve % 4.13, 16.9 ve 11.4 

olarak belirlenmiştir. Bu özelliklere sahip her iki yeşil gübreleme 

uygulamasında, yeşil gübresiz işleme göre mısır ve buğday tane 

veriminde önemli ölçüde iyileşmeler görülmüştür (Özyazıcı ve ark., 

2009). Kışlık ara devrede ön bitki olarak Pisum arvense, Vicia 

pannonica ve Vicia narbonensis’in kullanıldığı bir çalışmada, sırasıyla 

ortalama 4.3, 3.3 ve 3.9 t/da yeşil biyomas üreten bu bitkilerden sonra 

yetiştirilen silajlık mısırın yeşil ot veriminde kontrol konusuna göre 

anlamlı artışların olduğu bildirilmiştir (Kalkan ve Avcı, 2020).         

3. YEŞİL GÜBRE BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİLME 

YÖNTEMLERİ 

Yeşil gübreleme, düzenli yağış alan bölgelerde daha etkili olur. 

Yağışların düzensiz veya az olduğu bölgelerde yeşil gübrelemeden 

beklenen sonuçlar alınamayabilir. Bu bölgelerde, zaten az olan veya 

yetersiz suyu yeşil gübre bitkisi kullanacağı için kendinden sonra 

gelecek ana üründe verim düşüklüğü yaşanabilir. Ayrıca, topraktaki 

suyun azlığı nedeni ile yeşil gübre bitkisinin çürüme ve parçalanma 

süresi de uzayacaktır. Bu nedenlerden dolayı; yeşil gübreleme yıllık 
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yağışı ortalama 500-600 mm olan ve düzenli yağış alan veya sulama 

imkânı olan bölgelerde uygulanmalı; kurak koşullarda, tercih 

edilmemelidir (Soyergin, 2003; Açıkgöz, 2021).   

3.1. Ana Ürün Olarak Yetiştirme Yöntemi  

Tarlanın bir yıl boyunca yalnız yeşil gübre bitkisine ayrıldığı yetiştirme 

yöntemidir (Aydeniz ve Brohi, 1993; Karakurt, 2009). Yeşil gübrenin 

bu yetiştirme yöntemi daha çok, Türkiye’de nadas uygulanan 

bölgelerde nadas alanlarını azaltmak, toprak yorgunluğunu gidermek ve 

toprak verimliliğini arttırmak amacıyla belirli bir ekim nöbeti dâhilinde 

uygulanır. Bunun için yeşil gübre bitkileri, ya sonbaharda ekilir ya da 

erken ilkbaharda (Mart ayı gibi) ekilir; her iki durumda da toprağa 

karıştırılma işlemi, bitkinin gelişme durumuna göre Mayıs veya 

Haziran ayında yapılır. Bu devrede yapılan yeşil gübreleme 

uygulamalarının en önemli sorunu yaşanan kuraklık olabilmektedir. 

Böyle durumda, yeşil gübrelemeden beklenen faydanın sağlanması ve 

yeşil gübre bitkilerinin toprakta hızlı ve kolay parçalanmasını sağlamak 

için sulama yapılması tavsiye edilir. Karakurt ve ark. (2016) tarafından 

Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesi’nde nadas-buğday ekim nöbeti 

sisteminde, uygun bitki ile uygun zamanda yeşil gübre uygulaması 

yapıldığında, makarnalık buğdayda nadas uygulamasına yakın veya 

biraz daha yüksek tane verimi alınabildiği ve kalite yönünden de artışın 

sağlandığı rapor edilmiştir.  

Ancak, ana ürün olarak yeşil gübre uygulamasının yaygınlaşması 

beklenmemelidir. Zira bir yıl boyunca hiçbir ekonomik getirisi olmadan 

bir ürünün yetiştirilmesi üreticiler tarafından benimsenmeyebilir. 
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Bununla birlikte, bir yıl tarlanın boş kalmaması, toprakların verim 

güçlerini yitirmemesi ve erozyonun önlenmesi amacıyla; nadas yılında, 

baklagil yeşil gübre yem bitkilerinin yetiştirilmesi ve yetişen ürünün ya 

ota biçilmesi ya da otlatılması, üreticiler tarafından daha benimsenebilir 

bir uygulama olacağı da göz ardı edilmemelidir.  

3.2. Ara Ürün Olarak Yetiştirme Yöntemi  

Yeşil gübre bitkisinin, kışlık olarak, iki ana ürün arasındaki boş geçen 

kış devresinde; ekimi, yetiştirilmesi ve toprağa gömülmesini kapsayan 

yetiştirme yöntemidir. Kışlık ara devrede yetiştirme, genel olarak 

ılıman sahil bölgelerinde uygulanır. Bu yetiştirme yönteminde, yeşil 

gübre bitkileri sonbaharda (Ekim-Kasım aylarında) ekilir; bitkinin 

çiçeklenme durumuna ve yeşil gübrenin yeterince ayrışmasına fırsat 

tanıyacak ve sonraki ana ürünün ekim zamanını geciktirmeyecek 

şekilde Nisan ayında toprağa gömme işlemi yapılır. Örneğin, Karadeniz 

Bölgesi’nde yaygın olan mısır-ayçiçeği, mısır-mısır, ayçiçeği-ayçiçeği 

gibi ekim nöbeti sistemlerinde boş geçen 5-6 aylık kış periyodunda 

(Özyazıcı ve Manga, 2000; Özyazıcı ve ark., 2009), Marmara 

Bölgesi’nde yazlık ana ürünlerden sonra kışın boş kalan arazide (Uzun 

ve ark., 2005) yem veya yeşil gübreleme amacıyla baklagil yem 

bitkileri yetiştirilebilme olanağı bulunmaktadır. Çeltik tarımının yaygın 

olduğu ve çeltik-çeltik ekim sisteminin uygulandığı Uzakdoğu 

ülkelerinde, çeltik + yeşil gübreleme + çeltik ekim nöbeti sistemi 

oldukça kabul gören bir uygulamadır. Yeşil gübre bitkilerinin ara bitkisi 

olarak yetiştirildiği bu alanlarda; yüksek biyokütle verimi sergileyen 

baklagil olmayan çavdar, arpa ve buğday ile Astragalus sinicus ve tüylü 
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fiğ gibi N fikse eden bitki türleri, geç sonbaharda çeltik hasadından 

hemen sonra ekilir ve ardından sonraki çeltik ekiminden önce yeşil 

gübre olarak toprağa karıştırılır (Hwang ve ark., 2015).   

3.3. Alt Bitki Olarak Yetiştirme Yöntemi 

Sonbaharda kışlık tahıllarla tek yıllık baklagil yem bitkilerinin karışık 

olarak ekildiği yeşil gübre bitkisi yetiştirme sistemidir. Tahıllar üst 

bitki, yeşil gübre bitkileri ise alt bitki olarak tanımlanır. Bu amaçla 

özellikle tek yıllık yoncalar (medikler) ve üçgüller kullanılmaktadır 

(Acar ve Ayan, 2000; Karakurt, 2009). Tahılların hasadı sırasında 

biçerdöverin tablası uygun yüksekliğe kaldırılarak alt bitkilerin hasat 

sırasında zarar görmeden gelişimlerine devam ettirilmesi sağlanır (Acar 

ve ark., 2006). Tahılların hasadından sonra, geriye kalan yeşil gübre 

bitkileri bir süre daha geliştikten sonra; yeşil gübreleme için uygun 

olgunluk devresinde, iklim şartları ve toprak nemi de dikkate alınarak 

sonbaharda toprağa karıştırılır. Alt bitki olarak bu yetiştirme yöntemi 

daha çok 600 mm’nin üstünde yağış alan yerler için önerilmektedir 

(Karakurt, 2009). Türkiye’de nadas-buğday ekim sisteminin 

uygulandığı iç bölgelerde, yeşil gübreleme amacıyla buğday ile uygun 

yeşil gübre bitkisinin alt bitki olarak ekimi yapılabilir. Bu uygulamada, 

yeşil gübre bitkileri ile üst bitkinin fenolojik yönden uyumu önem 

taşımaktadır. Bu anlamda, üst bitkinin gelişmesini mümkün olduğu 

kadar çabuk tamamlayarak tarlayı kısa sürede terk etmesi gerekir 

(Karakurt, 2009); alt bitkinin de ilk gelişmesi yavaş olmalıdır (Aydeniz 

ve Brohi, 1993). 
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3.4. Anız Üzerinde Yetiştirme Yöntemi 

Bu sistem, yazın ana ürünün hasadından hemen sonra kalan anız örtüsü 

üzerinde yeşil gübre bitkisinin ekimi esasına dayanır. Yağışı bol olan 

ya da sulama imkânı olan yerlerde uygulanabilir. Yeşil gübre bitkisinin 

ekimi, anız ekim mibzerleriyle yapılabildiği gibi; anız örtüsünde önce 

çizel ile toprağın üst katmanı yırtılır, daha serpme şeklinde tohumlar 

atılarak da ekim yapılabilir. Bu yetiştirme yönteminde, yeşil gübreleme 

işlemi sonbaharda veya ilkbaharda yapılır. Özellikle sonbaharda 

gömme işlemi düşünüldüğünde, vejetasyon süresi kısa yeşil gübre bitki 

türlerinin seçilmesi gerekir.         

3.5. Karışık Ekim Şeklinde Yetiştirme Yöntemi 

Baklagil ve baklagil olmayan türlerin karışık ekilerek yeşil gübre bitkisi 

olarak kullanımı, bireysel türlerin yararlarını birleştirmek için pratik bir 

seçenek olabilir. Bu yolla, hem mineralizasyon süreçlerinde hem de 

sonraki ürünler için besin maddesi temininde avantaj sağlanabilir. Bu 

anlamda, örneğin; tahılların yüksek biyokütle üretkenliği, baklagillerin 

N temini ve bunun yanı sıra sürünücü ve zayıf gövdeli yapıya sahip 

baklagillere destek olması bakımından iyi bir sinerjiye sahip olmaları 

nedeniyle tahıl-baklagil yem bitkisi karışımları yeşil gübre olarak 

değerlendirilebilir. Bu yetiştirme sisteminde karışımı oluşturan türler 

aynı sıraya (Tosti ve ark., 2012) ya da yan yana farklı sıralara ekimi 

yapılır.  

Vicia faba var. minor Beck., Vicia villosa Roth., Pisum arvense L., 

Trifolium squarrosum L., Brassica napus var. oleifera L., Hordeum 

vulgare L., Lolium multiflorum L., türlerinin yalın ve karışım halinde 
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yeşil gübre bitkisi olarak yetiştirildiği bir çalışmada; karışım halinde 

yetiştirilen yeşil gübre bitkilerinin toprak üstü kuru biyomas miktarının, 

türlerin yalın yetiştirilmelerinden daha fazla olduğu belirlenmiştir 

(Benincasa ve ark., 2010). Kore’de çeltik tarlalarında, tüylü fiğ-arpa 

karışımları yeşil gübreleme amacıyla tercih edilmektedir (Ansar ve ark., 

2010; Lee ve ark., 2010). 

Arpa ve tüylü fiğin karışık halinde yetiştirilerek yapılan yeşil gübreleme 

çalışmasında; en yüksek mısır tane verimi tüylü fiğin yalnız ekiminden 

elde edilmiş; bunu, arpa ve tüylü fiğin 75:25 oranındaki karışım 

gübrelemesi takip etmiştir. Aynı çalışmada, domates bitkisinde en 

yüksek meyve verimi arpa fiğin 25:75 karışımından elde edilmiştir 

(Tosti ve ark., 2012).  

Çeltik üretiminde arpa ve tüylü fiğ karışık ekimleri ile yapılan bir başka 

yeşil gübreleme çalışmasında ise; karışımın toplam yer üstü biyokütlesi 

ve N birikimi, türlerin saf yetiştiriciliğine göre daha yüksek olduğu, 

karışımlar arasında en yüksek yer üstü biyokütlesi (8.07 Mg/ha) ve N 

birikiminin (131 kg/ha) % 75 arpa + % 25 tüylü fiğ karışımında 

gözlendiği bildirilmiştir. Aynı araştırmada tüm karışımların (% 75 arpa 

+ % 25 tüylü fiğ, % 50 arpa + % 50 tüylü fiğ, % 25 arpa + % 75 tüylü 

fiğ), konvansiyonel yetiştiriciliğe (NPK) göre % 7-8 daha fazla çeltik 

verimi ürettiği ifade edilmiştir (Kim ve ark., 2013).    
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4. YEŞİL GÜBRE BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ VE 

YEŞİL GÜBRELEME UYGULAMASI  

4.1. Yeşil Gübre Bitkilerinin Tesisi 

Ekolojiye ve yetiştirme amacına uygun yeşil gübre bitkilerinin 

seçiminden sonra; iyi bir çimlenme ve fide gelişimi yanı sıra, en yüksek 

düzeyde toprak üzerinde örtü sağlamak için tohum yatağı ve toprak 

hazırlığı önem taşımaktadır. Bir başka ifade ile diğer kültür bitkilerinde 

olduğu gibi, yeşil gübre bitkilerinde de başarılı bir tesis ve büyüme için 

iyi bir yönetim gerekmektedir. Bu anlamda, iyi tohum yatağı hazırlığı, 

ekim zamanı ve ekim normu önemlidir.  

Genellikle ara tarımı şeklinde yeşil gübre bitkilerinin yetiştirilmesi daha 

yaygın bir uygulamadır. Bu sistemde, ana ürün veya ön bitki tarladan 

kalktıktan sonra toprak hemen pullukla derin sürülmeli ve bir süre bu 

haliyle bırakılmalıdır. Daha sonra diskaro ve tırmık çekilmek suretiyle 

tarla hazırlığı yapılır. Mevcut ekoloji ve kullanılan bitki türünün ekim 

zamanı dikkate alınmak suretiyle, kullanılacak yeşil gübre bitkisinin 

kendisine ait normal yetiştirme tekniği ilkelerine uygun olarak tohum 

yatağı ve toprak hazırlığı tamamlanmalıdır. Yeşil gübre bitkisinin ekim 

zamanının tespitinde, kendinden sonra ekilecek ürünün ekim zamanını 

geciktirmeyecek şekilde ayarlanmasına dikkat edilmesi gerekir. Bu 

anlamda, ekilecek yeşil gübre bitkisi, sonraki ürünün ekiminden en az 

3-4 hafta önce toprak altına karıştırılabilme olgunluğuna gelebilmelidir. 

Bu süre, özellikle gömülen bitki aksamlarının toprakta parçalanması ve 

kendinden sonra gelen ana ürünün toprak hazırlığını kolaylaştırması 

için önemlidir. Yeterince parçalanmamış ve toprak yapısına karışmamış 
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yeşil gübre bitkilerinden sonra, ekim işlemi zorlaşacağı gibi, yeşil 

gübrelemeden beklenen fayda da tam olarak sağlanamaz.       

Türkiye’nin ılıman iklime sahip sahil kuşağında yeşil gübre bitkileri 

kışlık olarak sonbaharda, kışı sert geçen iç bölgelerde ise don riski 

geçtikten sonra ilkbaharda ekilir. Ancak, ilkbahar ekimlerinde yaz 

kuraklığı büyümeyi kısıtlamadan önce, iyi bir gelişim sağlamak için 

zamanında ekim önem taşır (Baddeley ve ark., 2017). Çin, Kore ve 

Japonya gibi çeltik tarımının yaygın olduğu ılıman bölge ülkelerinde 

yeşil gübre bitkileri çeltik hasadından sonra ekilirler ve sonraki sezonda 

çeltik ekiminden önce yeşil gübreleme yapılır (Kim ve ark., 2012). 

Uygulamada genel olarak, büyük tohumlu türler genellikle geç ekim 

için en iyi seçimdir; çünkü bunlar daha yüksek bir nispi büyüme hızına 

sahip olup, fide gelişimi ve toprağı kaplama hızı daha yüksek 

olacağından sorun teşkil etmezler (Baddeley ve ark., 2017).  

Ekim sırasında, yeşil gübre bitkileri için kullanılan tohum miktarındaki 

temel prensip; bitki türüne göre, ot ya da tane üretimi için kullanılan 

tohumluk miktarından biraz daha fazla tutulmasıdır (Aydeniz ve Brohi, 

1993). Ekim işlemi mibzerle (Şekil 1) veya elle serpmek suretiyle 

yapılabilir.  

Yeşil gübre bitkilerinin kendine özgü bol vejetatif aksamları meydana 

getirebilmesi ve daha iyi gelişip optimum büyümelerinin sağlanması 

için normal bakım gübrelerinin de verilmesi gerekir. Bu anlamda, ister 

baklagil bitkileri ister baklagil olmayan diğer bitkiler olsun; yeşil gübre 

bitkisinin yetiştirildiği toprakların toprak analizlerine uygun olarak, 

eksikliği görülen besin elementleri yönünden tavsiye edilen miktarlar 
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üzerinden gübrelemenin yapılması esastır. Buna yönelik olarak 

kimyasal gübrenin diğer uygulama esasları (zamanı, şekli vs.) ve diğer 

bakım işlemleri, yeşil gübre bitkisinin genel yetiştiricilik ilkelerinde 

olduğu gibidir. Bununla birlikte, yağışlı bölgeler dışında kalan 

bölgelerde bitkilerin iyi bir gelişme göstermesi için bitki-toprak ilişkisi 

dikkate alınarak birkaç defa sulama yapılması önerilir.  

 

Yeşil gübre olarak kullanılan bitki, baklagil familyasına ait ise; ekim 

öncesi, toprak ya da tohumların uygun bakteri ırkı ile usulüne uygun 

olarak aşılanması, sürdürülebilir tarım çerçevesinde çok daha doğru ve 

uygun bir yaklaşım olacağı da unutulmamalıdır. Çünkü, baklagiller 

tarafından başarılı N fiksasyonu, uygun Rhizobium suşunun 

mevcudiyetine bağlıdır. Bu durum aynı zamanda, yeşil gübrelemeden 

beklenen faydanın sağlanması açısından da son derece önemlidir.       
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4.2. Yeşil Gübre Bitkisinin Gömülmesi 

Yeşil gübre bitkisinin en uygun gelişme devresinde toprak altına 

getirilme zamanı çok önemlidir. Yeşil gübrelemede amaç, yüksek kuru 

maddeye ve aynı zamanda yüksek N içeriğine sahip bitki materyalini 

toprağa karıştırmaktır. Bitkilerin kuru madde ve N içeriği ise gelişme 

devrelerine göre değişkenlik gösterir. Yeşil gübre bitkisinin gelişme 

devresi ilerledikçe kuru madde miktarı artar; buna karşılık kuru 

maddenin içerdiği N oranı azalır. Bu nedenle, yeşil gübreleme işlemi; 

baklagillerde çiçeklenme başlangıcında (% 10 çiçeklenme), baklagil 

olmayan bitkilerde ise başağa kalkmadan toprağa gömülmesi (Aydeniz 

ve Brohi, 1993) tavsiye edilir. Gömme işleminde 15-20 günlük gecikme 

bile N içeriğini düşürerek C/N oranını, lif, hemiselüloz, selüloz ve 

lignini arttırarak toprak mikroorganizmalarının faaliyetini ve toprağa 

karıştırılan materyalin parçalanmasını zorlaştırır (Yadav ve ark., 2013). 

Çiçeklenme devresinde toprağa karıştırılan yeşil gübre yem baklasının 

görünümü Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Yeşil gübrelerin toprağa karıştırılma işlemi 2 şekilde uygulanır. 

Biçildikten sonra toprağı sürmek: Bitkilerin, sürüklenmeden, toprağa 
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olduğu yerinde daha kolay gömülmesini sağlamak ve toprakta daha iyi 

ayrışmasını kolaylaştırmak için; önce çayır biçme makinası ile bitkiler 

biçilir, daha sonra diskaro ve pulluk kullanılarak toprağın 0-20 cm’lik 

katına karıştırılır. Doğrudan toprağı sürmek: Yeşil gübre bitkisi diskaro 

ile olduğu yerde parçalanıp pullukla sürüm yapılarak toprağa gömülür 

(Şekil 3 ve 4). Her iki durumda da, sürüm ve gömme işlemini 

kolaylaştırmak için toprağın tavlı olmasına dikkat edilmelidir. 

Topraktaki nem az ise gömme işleminden önce hafif bir sulama 

yapılması uygun olur.    

 
 

 

Topraktaki biyolojik aktivitenin çoğunluğu genel olarak toprağın üst 

15-20 cm’sinde yoğunlaştığı için, organik artıkların toprağa katılımı bu 

derinlikle sınırlandırılmalıdır. Yeşil gübrelemede amaç, bitki 
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materyalini toprakla iyice karıştırmak ve hafifçe toprak yüzeyinin altına 

gömmek olmalıdır. Bitki/toprak karışımı, organik maddenin optimal 

mikrobiyal ayrışması için nemli ve aerobik kalmalıdır (Madge ve 

Jaeger, 2003). Yeşil gübre performansı ve müteakip ürüne etkisi 

genellikle toprak tekstür tipine bağlı olarak büyük farklılık gösterir. 

Yeşil gübre bitkisi, uygun ayrışma için; kumlu toprakta daha fazla 

derinliğe, ağır topraklarda ise daha yüzlek gömülmelidir (Dubey ve 

ark., 2015).  

Yeşil gübrelemede kullanılabilecek tarım aletleri ve yeşil 

gübrelemedeki etkileri aşağıda verilmiştir (Knight ve ark., 2008):  

Pulluk: Yeşil gübre bitkisini kesmez veya karıştırmaz. Toprağı alt üst 

etmek için kullanılır; dolayısıyla, yeşil gübreyi toprağın altına çevirir. 

Diskaro (Disc harrow): Bitkiyi ve anızı parçalar; toprağın 

derinliklerine inmez, ancak, yeşil gübreyi toprağa iyi karıştırır. 

Rotavator (Rototiller): Yeşil gübreyi parçalamak ve karıştırmak için 

oldukça uygundur. Diskaro çekildikten sonra kullanılması önerilir. 

Kültivator (Cultivators): Toprak yüzeyini gevşetmek için iyidir; ancak, 

fazla karışma veya gömme sağlamaz.  Çizel pulluk: Yeşil gübre 

bitkilerini parçalar ve ayrıca toprağı gevşetir; ancak, karıştırma ve 

gömme için etkisizdir. 

Yeşil gübre bitkisinin ekim zamanına da bağlı olmakla beraber, gömme 

işleminin kendinden sonra gelecek ürünün ekimini geciktirmeyecek 

şekilde uygun zamanda yapılması önem taşımaktadır. Bu süreç aynı 

zamanda toprağa karıştırılan yeşil gübre bitkilerinin toprakta yeterince 

ayrışmasına fırsat tanınması açısından da önemlidir. Bu itibarla, toprağa 
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karıştırılan yeşil gübre materyalleri 1-1.5 ay süreyle ayrışmaya 

bırakılmalıdır. Buna göre güzün ekilen yeşil gübre bitkisi, bitkinin 

gelişme durumuna göre Nisan ya da en geç Mayıs ayında toprağa 

gömülür. Bu süreç içerisinde kuraklık söz konusu olduğunda, ayrışmayı 

hızlandırmak için yeşil gübreleme alanının sulanması da yapılabilir. 

Sulama işlemi, yeşil gübrelemeden sonra yetiştirilecek ürünün ekim 

öncesi toprak hazırlığını da kolaylaştıracaktır.  

4.3. Yeşil Gübrelerin Toprakta Ayrışması-Azotun Mineralizasyonu 

Bir sonraki ürünün planlanmasından önce yeşil gübre bitkisinin 

tamamen ayrışması için yeterli zaman aralığına izin verilmelidir. Bu 

süre, iklim koşulları ve yeşil gübre materyalinin yapısıyla ilişkilidir 

(Singh ve ark., 2013; Dubey ve ark., 2015). Nemli koşullar ayrışmayı 

kolaylaştırır. Yeşil gübre baklagil bitkileri, sulu ve C/N oranı 

buğdaygillere göre oldukça düşüktür. Bu durum toprak nemi ile 

birleşince yeşil gübrelerin toprakta ayrışması/parçalanması kolaylaşır. 

Şüphesiz yeşil gübre bitkilerinin gömülmesi zamanındaki gelişme 

devresi de ayrışmada etkilidir. Yeşil gübre bitkileri ne kadar taze ve 

körpe ise, o kadar kolay ve çabuk parçalanır. Çiçeklenme devresinin 

ileriki dönemlerinde hücre çeperi maddeleri yüksek olacağı için, 

gömme işi geciktirilirse yeşil gübrelerin toprakta parçalanması güçleşir.   

Yeşil gübreden toprağa kazandırılan azot, yeşil gübrenin ayrışma hızına 

ve azotun mineralizasyonuna bağlıdır. Yeşil gübrenin ayrışması 

sırasındaki ortaya çıkan yan ürünlerden biri amonyak azotu (NH4-

N)’dur. Amonyak azotu mikroorganizmalar tarafından kullanılarak 

nitrata dönüştürülür; parçalanması zor olan kısımlar ise organik 
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maddenin humus kısmını oluşturur. Yeşil gübreden organik N salınımı, 

toprağın nem ve sıcaklığına bağlı olarak, başlangıçta hızlıdır; ancak, 

takriben 20. günden sonra kademeli olarak yavaşlar (Bhardwaj ve Dev, 

1985; Khind ve ark., 1985; Dinesh ve Dubey, 1998).      

Broder ve Wagner (1988), toprağa katılan soya fasulyesi kalıntılarının 

toplam biyokütlelerinin % 68'ini 32 gün içinde kaybettiğini; Varco ve 

ark. (1989), tüylü fiğ (Vicia villosa Roth) dâhil edildikten sonra 15 gün 

içinde hızlı bir yeşil gübre N salınımının gerçekleştiğini; Thonnissen ve 

ark. (2000), Glycine max ve Indigofera tinctoria’nın toprağa dâhil 

edildikten sonraki 5 hafta içinde biyokütlelerinin % 30 ila % 70'ini 

kaybederek hızla ayrıştığını bildirmişlerdir.  

Kimi araştırmacılar, yeşil gübreden ayrışan azotu, “hızlı N” ve “yavaş 

N” olarak tanımlamışlardır. Hızlı N, yeşil gübrenin toprağa 

gömülmesinden hemen sonra ayrışan N; diğeri ise birkaç yıl içinde 

yavaş yavaş ayrışan N olarak ifade etmişlerdir. Araştırmacılar yeşil 

gübrelerin çoğunda toplam N içerisindeki hızlı azotun payının % 50-80 

arasında değiştiğini ve ilk ürün döneminde yeşil gübrenin % 65'inin, bir 

sonraki üründe % 14'ünün ayrıştığını bildirmişlerdir (Bouldin, 1988; 

Selvi ve ark., 2005).  

Yeşil gübrelemede azotun mineralizasyon oranını; yeşil gübre 

bitkisinin türü, gelişme devresi, bitkinin kompozisyonu, çevresel 

faktörler (toprak tekstürü, su, sıcaklık, mevsim) ve 

mikroorganizmaların ve enzimlerin aktivitesi etkiler (Selvi ve ark., 

2005; Elfstrand ve ark., 2007; Masunga ve ark., 2016). Yeşil gübrenin 

toprağa karışmasını takiben NO-
3'ün hızlı salınımı için toprak 
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sıcaklığının 20 ila 30 oC aralığında ve toprak nemi değerlerinin -0.01 

ila -0.05 MPa aralığında olduğu rapor edilmiştir (Cassman ve Munns, 

1980). C/N oranı 9 ila 16 aralığındaki baklagil yeşil gübre türleri, 

toprağa karıştırıldıktan bir hafta sonra buğdaygil türleri veya saman gibi 

diğer bitkilerden daha hızlı mineralleşir (Zhou ve ark., 2020). Türlerin 

karşılaştırıldığı bir çalışmada; N mineralizasyonu (amonyum+nitratlar) 

bakımından, Avena strigosa + Phaseolus vulgaris ve Canavalia 

ensiformis’in en umut verici (sırasıyla, 287 ve 266 mg/kg Nmineral 

katkısıyla) yeşil gübre uygulamaları olduğu tespit edilmiştir 

(Hernández-Herrerías ve ark., 2022).    

Bir agro-sistemin yeşil gübre kullanımı yoluyla verimli yönetimi, 

mineralizasyon sayesinde salınan besinlerin elverişliliği ile tesis edilen 

ürünün gereksinimleri arasında bir denge anlamına gelir (Ngetich ve 

ark., 2012). Bu nedenle yeşil gübrelemenin ayrışması ve bu ayrışma 

süreci önem taşımaktadır. Yeşil gübrelemeden maksimum faydanın 

sağlanabilmesi Şekil 5’te ifade edilen hususların bilinmesine bağlıdır.             
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5. SONUÇ 

Yeşil gübreleme, toprağa ve ürün sistemlerine sağladıkları birçok fayda 

nedeniyle tarımda çok değerli bir rol oynamaktadır. Herhangi bir 

üründe olduğu gibi, yeşil gübre bitkilerinin de başarılı bir şekilde tesisi 

ve büyümesi için iyi bir yönetim gerektirir. Bu anlamda, iyi tohum 

yatağı hazırlığı, doğru ekim ve bitki büyüme ve gelişimindeki diğer 

kültürel işlemlerinin uygulanması önemlidir. Normal bitki 

yetiştiriciliğine ek olarak yeşil gübrelemede, yetiştirilen ürünlerin 

toprağa karıştırılması söz konusudur. Yeşil gübrelemeden beklenen 

faydanın tam olarak sağlanabilmesi; yeşil gübre bitkilerinin yetiştirme 

dönemi, toprak altına karıştırılma devresi ve zamanı ve toprağa katılan 

materyalin ayrışma süresine bağlıdır. 
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1. GİRİŞ 

Tarımsal üretimde topraklara yeteri kadar gübrenin ilave edilmesi 

bitkisel üretimde yeterli bir üretim artışı sağlamamaktadır. Bitkisel 

üretimin ideal olması için topraklara ait fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerin mutlaka iyileştirilmesi zorunludur. Topraklara ait bu 

özellikleri iyileştirmede üreticilerin en fazla tercih ettiği yol topraklara 

çeşitli organik madde ilavesi olmaktadır. Topraklar bitkisel üretimde 

asıl kaynaktır. Çok farklı özellikler nedeniyle değişik üretim 

potansiyeline sahip topraklar yoğun olarak işlenmekte ve doğal yapısını 

olumsuz şekilde bozabilecek çok farklı uygulamaların etkisinde 

kalmaktadırlar. İnsanoğlu daha sonra, bozduğu ve sorunlu hale getirdiği 

bu toprakları yeniden ıslah etmek ve iyileştirmek için hem çok büyük 

çabalar hem de büyük masraflar yapmak zorunda kalmaktadır. 

Tükenebilir bir kaynak olan toprakların iyi idare edilmesi, 

kaybedilmemesi, bozulmaması ve sürdürülebilir kullanımı çok 

önemlidir. Yani toprağın fiziksel, kimyasal, verimlilik ve biyolojik 

özelliklerinin istenilen değerlerde olması ve bu değerlerin korunması 

gereklidir.  

Özellikle toprakların fiziksel özelliklerinin geliştirilmesi, ürün verimi 

ve kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Bu konunun doğruluğunu 

ortaya koyan Türkiye’de ve yurt dışında yapılmış çok sayıda çalışma 

mevcuttur. Yeşil gübrelerin toprak verimliliğini artırmadaki ve 

bitkilerin gereksinim duyduğu bitki besin maddelerinin bir kısmını 

sağlamadaki rolü iyi bilinmektedir. Toprağa organik madde ilavesi Çin, 

Hindistan ve Japonya'da baklagillerin yeşil gübre olarak kullanması ile 
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başlamış, modern tarım uygulamalarının ortaya çıkmasından çok önce 

sulak alanlarda çeltik üretiminde önemli bir azot (N) kaynağı olarak 

kabul edilmiştir (Singh ve ark., 1991). Kuzey Amerika'da yeşil 

gübreleme, on sekizinci yüzyıldan beri bir çiftçilik uygulaması olarak 

varlığını sürdürmektedir (MacRae ve Mehuys, 1985). Pieters (1917), 

erken bir tarihte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki deney 

istasyonlarında yürütülen araştırmaların kaynak incelemelerinde, yeşil 

gübre çalışmalarına rastlanıldığını bildirmektedir. Baklagillerin toprağı 

iyileştiren ve toprağı koruyan ürünler olarak kullanılması, tarihte 

rotasyon stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur (Pikul ve ark., 

1997).  

Diğer tüm faktörlerin eşit olması durumunda bile, toprak organik 

madde düzeyi yüksek bir toprağın iyi fiziksel koşullara sahip olacağı ve 

bu durumun da üretime yansıyacağı kesindir. Yeşil gübrelerin 

toprakların fiziksel özellikleri üzerine olan etkileri diğer tüm özelliklere 

olan etkilerinden çok daha fazla olmaktadır. Toprakların fiziksel 

özelliklerinin iyileşmesi,  beraberinde bitki besin maddelerinin 

alınımından, topraktaki mikrobiyal aktivitenin artmasına, verim 

miktarının yükselmesine kadar çok önemli olumlu iyileşmelere yol 

açmaktadır. Bu bölümde yeşil gübreleme uygulamalarının toprakların 

fiziksel özelliklerine etkisi irdelenmiştir.    

2. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Mineral toprağın katı fazı, miktar olarak ayrı mineral parçacıklardan 

oluşur. Toprağın bünyesi dediğimiz tekstür, kısmen organik maddeleri 



83 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

de içeren mineral parçacıklardan oluşmaktadır. Toprağın katı 

tanecikleri genellikle belirli boyut aralığına göre üç gruba ayrılırlar. 

Kum, mil ve kil olarak adlandırılan bu grup veya fraksiyonlar, 2 

mm’nin altında bir boyuta sahiptirler. Tekstür veya bünye diğer birçok 

toprak özelliğini etkileyen statik bir özelliktir. Yeşil gübreleme toprağın 

bünyesi üzerine önemli derecede etkili olmakta ve kötü bünye 

özelliklerine bağlı olarak topraklardaki olumsuzlukları 

iyileştirmektedir. Hafif bünyeli yani kum bünyeli topraklarda; suyun 

toprakta tutulması ve yarayışlı forma geçmesi, bitki besin maddelerinin 

yokluğu, organik maddenin olmayışı, strüktürel özelliklerin kötü 

olması, aşırı havalanma, makro gözeneklerin fazlalığı gibi daha birçok 

olumsuz özellikler topraklara uygulanacak yeşil gübreleme ile 

giderilecektir. Kum bünye gibi fiziksel özellikleri iyi ancak kimyasal 

özellikleri kötü olan toprakların kimyasal özelliklerini ve bazı fiziksel 

özelliklerini ıslah eden yeşil gübreleme diğer taraftan kimyasal 

özellikleri çok iyi ancak fiziksel özellikleri kötü olan ağır bünyeli veya 

kil bünyeli toprakların da fiziksel özelliklerini iyileştirmede önemli bir 

girdidir. Bu topraklardaki sıkışıklığı ve havalandırmayı önlemede, 

strüktürel özellikleri iyileştirmede, toprağa suyun ve havanın giriş 

çıkışını düzenlemede, bu toprakların porozite özelliklerini ve hacim 

ağırlıklarını iyileştirmede sıklıkla başvurulan bir uygulama şeklidir.  

Yeşil gübreleme temelde bir çeşit organik gübrelemedir. Bu nedenle 

topraklara uygulanan organik maddenin yararlarından çok daha fazlası, 

belki de daha kolay ayrışabilir olması nedeniyle yeşil gübre tarafından 

sağlanacaktır. Organik madde bitkilere besin maddesi sağlayan, toprak 

erozyonuna karşı topraktaki tanecikleri birbirine bağlayan, topraktaki 
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su ve hava hareketini düzenleyen, özellikle kum bünyeli toprakların su 

tutma kapasitesini arttıran önemli bir toprak bileşenidir. Organik 

maddenin yarayışlı su miktarını arttırması kum ve tın bünyeli 

topraklarda daha belirgindir (Karaman ve ark., 2007). Organik 

maddenin toprağın su tutma kapasitesini arttırması, bitkilere elverişli su 

kaynağının artacağı anlamına gelmez. Suyu sıkı bir şekilde tutmasından 

dolayı toprakların solma noktasını yükseltir. Organik maddenin 

yapısında bulunan humusun kollodial boyutlarda olması ve büyük bir 

yüzey alanına sahip olması toprağın adsorbsiyon derecesini 

arttırmaktadır (Schlichting ve Blume, 1966). Toprak tekstürü diğer 

parametrelerle birlikte toprakların hacim ağırlık değerlerini, 

porozitelerini, hidrolik iletkenliklerini, toprak işleme ve toprak nem 

parametrelerini önemli şekilde etkilemektedir.  Bu nedenle işlenen 

tarım topraklarına doğal ve yapay organik karakterli materyallerin ilave 

edilmesi tarımsal işlevler sonrasında topraklarda meydana gelebilecek 

olası olumsuz etkilerinin giderilmesinde etkili bir yoldur. 

3. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAK STRÜKTÜRÜ (YAPISI) 

VE TOPRAĞIN POROZİTE DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİ  

Toprak gözenek sınıflandırmasına göre 3 cm’den küçük gözenekler 

suyun drene olmasına izin vermektedirler. Toprağın makro ve 

mezoporları yerçekimine bağlı olarak gravitasyon, yani yer çekimine 

bağlı olan suyun topraklardan drene olmasında; mikroporlar ise, 

bitkilerin yararlanabileceği suyun toprakta bulunmasında görev alırlar. 

Makroporlar geniş gözenek veya por sürekliliği ile tanımlanırken, 

mezoporlar ise daha az gözenek sürekliliği olan ancak daha fazla 

kıvrımlı olmaları nedeniyle suyu tutabilen gözenek özelliğindedirler. 
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Yeşil gübreleme toprak bünyesini iyileştirirken, bünye ile ilişkili olan 

toprağın su geçirgenliği, permeabilite, infiltrasyon, porozite, hacim 

ağırlık gibi özellikleri üzerine de olumlu etkiler yapmaktadır. Toprak 

yapısı veya toprak strüktürü, köklerin girebileceği derinliği, toprakta 

depolanabilecek su ve hava miktarını, su ve toprak faunasının 

hareketini belirlediği için bitkisel üretimi etkileyen en önemli 

özelliklerden biridir. Toprak kalitesi kesinlikle toprak yapısı ile ilgilidir 

ve yoğun ekilebilir arazilerde erozyon, çölleşme ve sıkışmaya 

duyarlılık gibi çevresel hasarın çoğu toprak yapısının bozulmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, toprağın birçok işlevi de toprak yapısının 

kalitesine büyük ölçüde bağlıdır. Bu nedenle ideal toprak strüktürüne 

sahip topraklar mümkün olan en geniş kullanım alanına sahip topraklar 

olarak da nitelendirilir.  

Agregat stabilitesi ve hidrolik iletkenlik gibi kalite parametrelerinin 

yanı sıra, tarımsal faaliyetlerden sonra toprak yapısal değişikliklerini 

ölçmek için gözenek alanı ölçümleri en fazla kullanılmaktadır. Yani 

toprakların strüktürel durumları gözenek irilik dağılımları ile yakından 

ilişkilidir. Gözenek alanı ölçümleri toprak yapısını nicelleştirmektedir. 

Çünkü boyut, şekil ve gözeneklerin sürekliliği topraklarda birçok 

önemli süreci etkilemektedir. Toprağa karıştırılan yeşil gübreler 

toprakların olumsuz bünye özelliklerini düzeltmenin yanında toprak 

strüktür oluşumuna ve buna bağlı olarak poroziteden topraktaki suyun 

hareketine, geçirimsiz tabaka oluşumunu engellemekten kabuk 

oluşumunu önlemeye, su ve havanın toprakta ideal bir şekilde hareket 

etmesine, organik madde etkisi nedeniyle toprak strüktürünün ıslahına 

yardımcı olmaktadır. Kaba bünyeli topraklarda tek tek gözeneklerin 
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boyutu daha büyük olmasına rağmen, kaba bünyeli toprakların ince 

bünyeli topraklardan daha düşük toplam gözenekliliğe sahip olduğu 

daha önce değinilmiş idi. Killi topraklardaki gözeneklilik, topraklar 

ıslanma ve kuruması, şişmesi, büzülmesi, agregasyonu, dağılması, 

sıkışma ve çatlaması gibi özellikleri nedeniyle oldukça değişkendir. 

İnce dokulu topraklar daha büyük oranda mikro gözeneklere sahiptir. 

Bu nedenle, bu topraklar daha fazla su tutar ve genellikle zayıf drene 

özelliğine sahiptirler. Kumlu, tınlı ve killi topraklar sırasıyla % 30-45, 

% 40-55 ve % 45-60 arasında toplam gözenekliliğe sahip olabilirler. 

Farklı büyüklükteki gözeneklerin dağılımı, bitki büyümesi için toplam 

gözeneklilikten daha önemlidir. Kum bünyeli topraklarda, gözeneklerin 

çoğu nispeten büyük ve neredeyse üniform boyuttadır, bu nedenle, bu 

gözenekler belirli bir emmede kolaylıkla boşalırken, topraklarda çok az 

miktarda su tutulur. Buna karşılık killi topraklarda, gözenek boyutu 

dağılımı daha fazladır. Bu bünyedeki topraklarda su kaybı daha zor 

olmaktadır. İşte yeşil gübreleme yine her iki zıt fiziksel özelliğe sahip 

bu toprak bünyelerindeki gözenek irilik dağılımını ve agregat 

stabilitesini olumlu yönde etkileyecek önemli bir materyaldir.  

4. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAK HACİM AĞIRLIĞI 

(TOPRAĞIN VOLÜM AĞIRLIĞI) ÜZERİNE ETKİLERİ  

Toprağın volüm ağırlığı, hacim ağırlığı veya toprak sıkışmasının bir 

göstergesi olan toprak yığın yoğunluğu toprak kalitesinin çok önemli 

bir parametresidir. Toprağın strüktürel özellikleri ile de çok yakın bir 

ilişki içerisinde olan toprağın volüm ağırlığı, bitkisel üretim ve verim 

için de önemli bir parametredir. Yeşil gübreleme ile organik madde 

ilavesi toprak yapısını stabilize etmeye, toprağın su tutma kapasitesini 
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artırmaya ve suyun toprağa sızmasını ve topraktan sızmasını artırmaya 

yardımcı olur. Toprakların sıkışıklığının, toprağın erozyona uğrayıp 

uğramadığının, geçirimsiz tabakaların topraktaki varlığının, bitki kök 

hareketinin, suyun ve havanın toprağa giriş ve çıkışının önemli bir 

belirleyicisi olan bu değer yeşil gübreleme ile olumlu yönde 

iyileştirmeler göstermekte ve bu durum diğer özelliklere de olumlu 

olarak yansımaktadır. Toprak volüm ağırlığı veya yığın yoğunluğunun 

ve agregat stabilitesinin toprak suyunun toprağa sızma oranlarını 

etkileyen ana faktörler olduğu bilinmektedir. Bu süreç aynı zamanda 

toprak erozyonunun azaltılmasından da sorumludur. Toprak içerisine 

kolaylıkla girebilen su, yüzey akışa geçemeyecek ve böylece erozyon 

yolu ile toprak kaybının önüne geçilecektir. İyileştirilmiş toprak fiziksel 

koşulları, kök büyümesini ve toprak suyu ve bitki besin maddelerinin 

ideal kullanımını da desteklemektedir. Toprak organik madde içeriğinin 

yeşil gübreleme ile artırılması, toprakta suyun tutulmasını olumlu 

etkilediği için yarı kurak bölgelerde ürün verimliliğinin güvenilir bir 

indeksi olarak belirtilmektedir.  

Yeşil gübreleme veya örtü bitkisi olarak kullanılan bitkilerin vejetasyon 

süreleri boyunca kökleri ile toprağa nüfuz etmeleri, yine zamanı gelince 

toprağa karıştırılmaları, parçalanıp ayrışmaları sonrasında da toprağa 

kazandırdıkları organik madde nedeniyle topraklarda gözeneklilik 

durumu artacak ve toprak hacim ağırlık değeri düşmeye başlayacaktır. 

Organik atıkların birim hacim başına düşen kütle miktarının az olması 

toprağın volüm ağırlığı veya hacim ağırlığının da düşük olmasına, 

kütle/hacim oranının azalmasına neden olacaktır. Toprağın volüm 

ağırlık değerinin düşük olması da toprak sıkışıklığının azalması demek 
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olduğu için olumlu bir gelişme olarak kabul edilir. Yapılan çalışmalarda 

yeşil gübrelerin ve ürün rotasyonlarının organik madde miktarını 

arttırdığı, sürekli mono kültür tahıl sistemlerine kıyasla toprak organik 

madde kalitesi ve diğer toprak kalitesi özelliklerinde ölçülebilir bir artış 

sağlandığı saptanmıştır. Toprak organik maddesi, toprak kalitesinin 

(Gregorich ve ark., 1994; Fageria, 2007) ve ayrıca çevresel kalitenin 

(Smith ve ark., 1999; Fageria, 2007) kilit bir özelliği olarak kabul 

edilmektedir. Biederbeck ve ark. (1994), baklagillerin sık sık rotasyona 

dâhil edilmesiyle bitkisel artıkların birikmesinin, kararsız organik 

maddeyi artırarak toprağın fiziksel ve biyokimyasal özelliklerini 

iyileştirdiğini bildirmişlerdir.  

Organik madde bakımından zengin olan ahır gübresi üreticiler 

tarafından artık yaygın bir biçimde kullanılmamaktadır. Ahır 

gübresinin bileşiminde yaklaşık olarak % 75 su, % 21 organik madde 

ve % 4 inorganik madde bulunduğu bilinmektedir. Topraklar için çok 

değerli bir girdi olan ahır gübresinin kolaylıkla bulunabilirliği son on 

yılda artık iyice zorlaşmıştır. Gerek Türkiye hayvancılığındaki azalma 

gerekse fiyatının yüksek olması ve istenilen kalitede ahır gübresinin 

bulunamaması, üreticileri yeni organik madde kaynağı arayışına 

zorunlu kılmıştır. İşte bunların başında da yeşil gübre bitkileri ve yeşil 

gübreleme gelmektedir. Ahır gübresinin topraktaki mikroorganizma 

faaliyetini hızlandırma, organik madde miktarını artırma, toprağın su 

tutma kapasitesini yükseltme, tuzluluk ve pH’ı dengeleme, toprağın 

sıkışmasını engelleme vb. bilinen bütün olumlu özellikleri topraklara 

uygulanacak olan yeşil gübreleme ile de sağlanabilmektedir.  
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5. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAĞIN SU İÇERİĞİ VE SU 

TUTMA KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Yeşil gübrelemede kullanılan örtü bitkilerinden elde edilen tüm 

faydalar örtü bitkisi türlerine veya karışımına, toprak tipine ve iklime 

bağlıdır. Baklagil örtü bitkileri genellikle kısa büyüme süreleri 

nedeniyle daha fazla tercih edilirler. Yulaf (Avena sativa L.), arpa 

(Hordeum vulgare L.), tritikale  (xTriticosecale Wittmack) ve çavdar 

(Secale cereale L.) gibi kışlık tahıllar, yemlik veya yeşil gübre olarak 

yetiştirilebilir. Ayrıca tahıllar erozyonu önler ve yabancı otları bastırır. 

Toprak organik madde içeriğinin arttırılması bir zorunluluk olduğunda, 

nispeten yüksek karbon ve N oranı ve kalıntıların yavaş ayrışması 

nedeniyle tahılların kullanımı öncelikli olmalıdır. Ek olarak, tahılların 

geniş ve yoğun kök sistemi, toprak agregalarını stabilize eder, toprakta 

havalandırmayı arttırır, toprak suyunun depolanmasını sağlar ve bitki 

besin maddelerinin derin toprak katmanlarına gitmesine engel olur. Qi 

ve ark. (2011), mısır-soya fasulyesi rotasyonunda kışlık çavdar örtü 

mahsulünün toprak su depolamasını arttırdığını saptamışlardır. Toprak 

yönetim şekilleri toprakta depolanan suyun miktarını, sürekliliğini, 

korunmasını ve verimliliğini etkileyebilir. Buğday samanı artıklarının 

uygulanmasının,  toprakta su tutulmasını artırmanın ve topraktan 

buharlaşmayı azaltmanın en iyi yollarından birisi olarak kabul edilir 

(Steiner, 1989; Li ve Xiao, 1992; Baumhardt ve Jones, 2002). Organik 

madde uygulaması, toprak özelliklerini iyileştirmenin ve dolayısıyla 

topraklarda su tutma kapasitesini artırmanın başka bir yoludur 

(Edmeades, 2003). Yeşil gübreleri nadas döneminde yetiştirmek ve bir 

sonraki ürün ekiminden önce belirli bir zamanda sürmek, toprak 
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organik madde içeriğini artırmak ve dolayısıyla yağış depolama 

verimliliğini artırmak için uygun bir yöntemdir. Yeşil gübre bitkilerinin 

ayrışmasının en önemli etkisi, toprak özelliklerini iyileştirmektir. Bu 

durum su/hava dengesini düzenlerken, toprağa suyun sızması ve bitki 

besin maddelerinin toprakta tutulmasına ve daha iyi kök gelişimine izin 

verir; bu da, daha iyi kök gelişimini sağlar. İyileşen toprak fiziksel 

özellikleri toprakta suyun tutulmasını ve su erozyonunu kontrol altına 

alır. Yapılan birçok çalışmada bazı organik materyallerin toprakların 

fiziksel özelliklerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir (Canbolat, 

1992; Özbek ve ark., 1993; Özyazıcı ve ark., 2011; Özyazıcı ve 

Özdemir, 2013). Tekli ürün sistemleriyle karşılaştırıldığında, 

çeşitlendirilmiş ürün rotasyonları tipik olarak daha fazla kalıntı bırakır 

ve bu da daha sonra toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirebilir. 

Organik tarım uygulamalarında yüksek su sızma oranı toprak suyu 

yönetimi için çok önemlidir. Suyun sınırlı olduğu bölgelerde ise yeşil 

gübreleme uygulamalarına bağlı olarak su tasarrufu için suyun 

buharlaşmasını azaltmak da çok önemlidir. Malçlama veya yeşil gübre 

uygulamaları toprakta su depolamasını artırabilecek önemli bir toprak 

yönetimi uygulamasıdır. Özellikle kurak yıllarda bu etki çok daha 

belirgin şekilde ortaya çıkacaktır.  

6. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAK SIKIŞMASI 

(KOMPAKSİYON) VE TOPRAKTAKİ SU HAVA 

HAREKETLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Tarım arazilerinin önemli sorunlarından birisi de topraklarda kabuk 

oluşumu ve sıkışma yani kompaksiyondur. Kabuk oluşumu hem 

tohumun çimlenmesine engel olacak ve hem de suyun ve havanın 
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toprağın içine girişine engel olacaktır. Toprak içine nüfuz edemeyen su, 

toprak yüzeyinden erozyon şeklinde topraktan uzaklaşmaya ve 

beraberinde toprakları taşımaya başlayacaktır. İşte yeşil gübreleme 

veya toprağa organik materyallerin ilave edilmesi toprakta kabuk 

oluşumunu engelleyen en önemli doğal girdilerden birisidir. Özellikle 

eğimli ve yüzey örtüsü zayıf arazilerde yağmur veya sulama suyunun 

toprak içerisine inflitre olamaması veya azalması sonucu yüzey akışı 

sayesinde erozyon oluşmasına neden olmaktadır. Lutz (1952), çok az 

mil ve ince kum içeren topraklarla birlikte kaba kumlu topraklar hariç 

hemen hemen her çeşit bünyedeki topraklarda kaymak tabakası 

oluşabileceğini ileri sürmektedir. Araştırmacı, genellikle aşırı derecede 

ince kum ve mil içeren toprakların kuvvetli derecede kabuk oluşturma 

özelliğine sahip olduklarını bildirmiştir. Kabuk tabakası oluşumu 

sadece bünye ile alakalı değildir; aynı zamanda, erozyonu hızlandıran 

etmenlerden dispersiyon oranı ve agregat stabilitesi değerleri de kabuk 

oluşumunu etkilemektedir. Yoncanın ıslak agregat stabilitesini, yığın 

yoğunluğunu ve su sızmasını önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilmiştir 

(Su ve ark., 2009). Yonca, topraklara yalnızca yüzey örtüsü sağlayarak 

değil, aynı zamanda uzun yıllar içerisinde oluşturduğu kök kanallarının 

çoğalması nedeniyle toprak özelliklerini iyileştirmektedir. Ayrıca, uzun 

vadede toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmek için farklı yeşil gübre 

rotasyonlarını kullanmanın yararlarından söz edilmektedir (Garcia ve 

ark., 2013). Silva ve Rosolem (2001), altı tür yeşil gübrenin (Avena 

strigosa, Cajanus cajan, Pennisetum americanum, Stilozobium 

aterrimum, Sorghum bicolor ve Lupinus angustifolius) kök büyümesi 

üzerindeki yüzey altı sıkıştırmanın etkisini değerlendirmişlerdir. 
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Araştırıcılar, 0.15 m derinlikte 1.6 Mg/m3’e kadar yoğunluğun A. 

strigosa, C. cajan, P. americanum, S. aterrimum, S. bicolor ve L. 

angustifolius'un kök büyümesini kısıtlamadığını bulmuşlardır. Calegari 

(1995), yeşil gübre kullanımının başlıca faydalarını toprak organik 

maddesindeki artış, azalan evapotranspirasyon ve bitki artıkları 

tarafından erozyonun önlenmesi,  besin döngüsüne olan katkıları ve 

sıkışmış toprak katmanlarının bozulması yani iyileştirilmesi olarak 

vurgulamıştır. Müller ve ark (2001), toprak sıkışmasının topraklarda 

çok yaygın bir sorun olduğunu, bitkilerin büyümesini ve verimini, 

ayrıca toprak ve su dengelerini etkilediğini belirtmişlerdir. Bu sorunu 

araştırmak için, beş kışlık yeşil gübre türü (Vicia sativa, Raphanus 

sativus, Lupinus albus, Avena strigosa ve Avena sativa), farklı yüzey 

altı sıkıştırma düzeylerine sahip dört toprak profilinde (toprak yığın 

yoğunlukları: 1.31, 1.43, 1.58 ve 1.70 Mg/m3) deneme 

gerçekleştirmişlerdir. São Paulo'da sera koşullarında, koyu kırmızı ve 

kum bünyeli Latosol toprak kullanılarak yürütülen bu çalışmanın 

sonuçlarına göre; toprak sıkışması arttıkça, sıkıştırılmış tabakanın 

üzerinde kök uzunluğu ve kuru madde artmış, bunun altında azalmış, 

bitkilerin kök sistemi yüzeye yakın yoğunlaşmıştır. Aynı çalışmada L. 

albus, A. strigosa ve A. sativa'nın kök ortalama çapı, toprak yoğunluğu 

arttıkça sıkıştırılmış tabakada artmış, V. sativa için azalmış ve R. sativus 

için değişmemiştir. R. sativus ve A. strigosa, artan toprak sıkışması ile 

bile hem sıkıştırılmış hem de alt toprak katmanlarında ve bir bütün 

olarak toprakta daha yüksek kök uzunluğu yoğunluğu değerleri ile kök 

büyümesi üzerinde en iyi performansı göstermiştir. Bu çalışmada, R. 

sativus ve A. strigosa'nın, sıkıştırılmış tabakanın içinde ve altında 
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kuvvetli kök büyümesi gösteren, yüzey altı sıkışmalı toprakların 

özelliklerini iyileştirmek için iyi birer alternatif olabilecekleri 

belirlenmiştir.  

Organik madde toprak suyunu tutar ve böylece toprağın sıkışmaya karşı 

toparlanmasına yardımcı olur. Toprakta yeterli miktarda organik madde 

bulundurmak toprak yapısını stabilize eder ve onu bozulmaya karşı 

daha dirençli hale getirir (Cochrane ve Aylmore, 1994; Thomas ve ark., 

1996) ve yığın yoğunluğunu ve toprak mukavemetini azaltır (Sparovek 

ve ark., 1999). Topraklar üzerinde çalışan tarım alet makinaları ile 

hayvan trafiği, toprak sıkışmasına neden olacak; sonuçta, toprakların 

makro gözenek içeriklerini ve topraktaki su, ısı ve gaz akışını azaltarak 

topraklardaki bitkisel üretime ve verime de olumsuz bir şekilde 

yansıyacaktır (Hamza ve Anderson, 2005). Topraklardaki donma ve 

çözülme olayları genellikle toprak sıkışmasını artırmaktadır. 

Topraklardaki bu olumsuz sıkışmanın ortadan kaldırılması için toprak 

işleme veya yeşil gübreleme uygulamalarına sıklıkla başvurulmaktadır 

(Hamza ve Anderson, 2005; Blanco-Canqui ve ark., 2020).  

7. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAK SICAKLIĞI ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Organik madde ve yeşil gübrelerin toprak sıcaklık dengesi üzerine de 

olumlu etkileri bulunmaktadır. Soğuk toprakların ısınması, sıcak 

toprakların ise ısısının dengelenmesi organik maddelerin topraklara 

ilavesi ile regüle edilmektedir. Topraklara uygulanan çeşitli yönetim 

rejimleri toprakların kimi özelliklerini değiştirebilir. Yeşil gübreleme 

bitkilerinin toprakta varlığı ilkbahar, yaz ve sonbaharda toprakların 
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daha serin olmasını sağlarken, kışın ise daha sıcak olmasına neden 

olacaktır. Bazı araştırmacılar, toprak termal rejiminin malçlama ve yeşil 

gübre uygulamaları ile değiştiğini, bu uygulamaların yapıldığı 

topraklardaki termal koşulların çıplak topraklara göre daha ideal 

değerlerde olduğunu vurgulamışlardır (Bristow, 1988; Sarkar ve ark., 

2007).  

Toprak sıcaklığının istenilen düzeyde olması tohumun çimlenmesinden 

verime, mikrobiyolojik olaylardan bitki besin elementlerinin alınım 

olaylarına kadar topraktaki birçok olayı doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilemektedir. Toprak sıcaklığının karbon mineralizasyonu ve N 

dönüşüm olayları üzerindeki etkisi artan sıcaklıkla birlikte artış 

göstermektedir. Yapılan bir çalışmada İtalyan çimi uygulanan bir 

arazide başlangıçta yüksek mikrobiyal aktivite söz konusu iken, yeşil 

gübrenin mineralizasyonunun devam etmesine bağlı olarak aktivitede 

bir düşüş söz konusu olmuştur (Andersen ve Jensen, 2001). Mendis ve 

ark. (2022) toprağın termal özellikleri, toprak sıcaklığını etkiledikleri 

ve toprak biyotasının yaşam döngülerinin yanı sıra birçok toprak sağlığı 

parametresini düzenleyen toprak mikro iklimini tanımladıkları için 

toprakta çok önemli rol oynadığını ifade etmişlerdir. Çalışma sonuçları, 

örtü bitkilerinin toprak termal özellikleri üzerindeki etkilerinin 

nicelleştirilmesinde, bitkisel ürün sistemleriyle birlikte örtü bitkilerinin 

uzun vadeli bakımının gerekli olduğunu göstermiştir. Yeşil gübreler 

olarak kullanılan bitkilerin derin ve saçak kökleri toprak strüktürünü 

düzenlerken, toprak su ve havasının toprağın içerisine girmesine, 

topraktaki hareketleri üzerine olumlu etkilerde bulunmaktadır. Toprak 

yönetim uygulamaları toprakların özelliklerini değiştirebilir, toprak 
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yüzeyini ve dolayısıyla toprağın termal özelliklerini etkiler. Birçok 

araştırmacı, malçlama altındaki toprakların termal rejiminin, malç 

uygulanmamış topraklara göre daha düşük olduğunu yani çıplak 

topraktan farklı olduğunu bildirmişlerdir (Bristow, 1988; Sarkar ve 

ark., 2007). Diğer bazı araştırıcılar da malç uygulanan toprakların 

sıcaklık değerlerinin arttığını saptamışlardır (Ramakrishna ve ark., 

2006). 

8. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAK EROZYONU ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Yeşil gübre ve hayvan gübresinin kullanıldığı topraklarda suya 

dayanıklı agregatların boyutları, inorganik kimyasal gübrelerin ve 

sentetik ilaçların kullanıldığı topraklardakine göre artmaktadır. Artan 

miktardaki suya dayanıklı agregat miktarı, azaltılmış erozyonun da 

göstergesidir. Kullanılan yeşil gübreler fizyolojik yapıları ve gelişen 

kök sistemleri nedeniyle sadece toprak yüzeyini değil alt tabakalardaki 

toprakların da stabil hale gelmesinde etkilidir. Topraklar bitki örtüsü 

olmadığında veya toprak zerrelerini bir arada tutacak unsurlar toprakta 

olmadığında su, rüzgâr, yerçekimi vb. doğal kuvvetler yardımı ile 

hareket etmeye ve başka yerlere taşınmaya başlarlar. Oysa yeşil katkı 

bitkileri denilen yeşil gübreleme bitkilerinin veya anız, kompost, yonga 

vb. doğal materyallerin toprak üst yüzeyine serilmesi bu duruma engel 

olacaktır. Yeşil gübrelerin ortamda çoğalması ve mineralize olması; 

toprak erozyonunun engellenmesi, toprak yüzeyindeki suyun toprak 

içine emilmesi ve bitki besin maddelerinin yıkanıp gitmesinin önüne 

geçilmesi gibi yararlar sağlayacaktır. Arazinin çıplak kalması halinde, 

yağmur damlacıklarının toprağa çarpması ve kinetik enerjileri 
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nedeniyle toprak parçacıkları yerinden oynamaya ve stabilitelerini 

kaybederek eğim yönünde hareket etmeye başlayacaklardır. Bunu takip 

eden aşamada da erozyon veya toprak taşınımı başlayacaktır. Toprak 

yüzeyinde kabuk veya kaymak tabakası oluşması özellikle eğimli ve 

yüzey örtüsü zayıf alanlarda yağmur veya sulama suyunun toprak 

içerisine girişini önlemesi veya kısmen engellemesi sonucu yüzey akışı 

nedeniyle erozyona neden olmaktadır. Kabuk oluşumu tarım 

arazilerinde tohumun bu tabakayı kırıp çıkışını önlemesi ve gerekli 

suyun toprak içerisinde depolanmasını sağlamaması nedeniyle de 

önemli ürün kaybına neden olacağı için önemli ekonomik kayıplara yol 

açmaktadır. Kil ağırlıklı ve mil içeren topraklarda kabuk oluşumu 

kaçınılmaz bir tehlike olarak ortaya çıkmaktadır. Kabuk tabakası 

oluşumu sadece toprak bünyesinden kaynaklanmamakta, erozyonu 

hızlandıran faktörler olan dispersiyon oranı ve agregat stabilitesi 

değerleri de kabuk oluşumunu etkilemektedir. Yani bünye yanında 

toprağın su geçirgenliği,  organik madde içeriği, strüktürel özellikleri, 

hatta kilin tipi bile kabuk oluşumu ve devamında erozyon için önemli 

parametrelerdir. Toprağa yeşil gübre ile kazandırılan organik 

materyaller yağmurun topraktan içeri girmesini kolaylaştırır. Toprak 

profilinin derinliklerine giren su böylece yüzey akışı ve toprak 

erozyonunun azaltılması yanında suyun kullanılabilirliğini de 

arttıracaktır. Bir çeşit malç da olan yeşil gübreleme, topraklarda kabuk 

oluşmasını da engelleyecektir. Toprak neminin buharlaşmasının önüne 

de geçecek olan malç, yağmur damlalarının çarpma etkisini önleyerek 

yağmur veya sulama sularının toprakta uzun süre kalmasına olanak 

sağlayacaktır.  
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9. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAK RENGİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Toprak rengi toprakların morfolojik bir özelliği olmakla beraber 

toprağın birçok özelliği hakkında da bizlere bilgi vermektedir 

Toprakların verimlilik durumu, yıkanma, oksidasyon ve redüksiyon 

olayları, toprakların farklı renklerde oluşmasına neden olan olaylardır. 

Topraklarda karşılaşılan bu renkler bu tür olaylar hakkında bilgiler 

edinmeye yardımcı olmaktadır. Genellikle toprakların üst 

katmanlarında yoğun olarak bulunan organik madde, toprak organik 

maddesi kütlesinin sadece yüzde birkaçına karşılık gelmektedir. 

Organik madde yani yeşil gübreleme tüm toprak fonksiyonları üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir ve küresel karbon döngüsünde merkezi bir rol 

oynar. Bu nedenle, karbon içeriği veya koyu renk değeri, Alman ve 

uluslararası sınıflandırmalardaki toprak tanımları için farklılaştırıcı bir 

kriterdir.  

10. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAKLARIN ISLAHINDA 

KULLANILMASI 

Yeşil gübreleme sadece fizikokimyasal özellikleri iyi olan bir toprağı 

geliştirme ve daha verimli hale sokmakta değil, tuzlu ve alkali 

toprakları da iyileştirmekte bir ajan olarak kullanım alanı bulmaktadır. 

Alkali topraklar organik karbon bakımından genellikle fakir 

topraklardır. Bu topraklara ilave olacak yeşil gübreler nadasın yerini 

aldığı zaman toprağa organik madde kazandırması nedeniyle önemlidir. 

Susam bitkisi, toprağın beton gibi sert yapısını iyileştirerek çorak ve 

tuzlu alkali toprakların bir çeşit gübrelenmesine aracıdır. Vakeesan ve 

ark. (2008) demir hindi (Tamarindus indicus) yapraklarının Sri 
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Lanka’nın kıyı bölgelerinde toprak tuzluluğunun iyileştirilmesi için 

ideal bir bitki olduğunu vurgulamışlardır. Doğada sertleşen demir hindi 

yaprakları, toprak mikropları için ideal bir yapı oluşturmaktadır. 

Pavetta indica, Thespesia, Azadirachta indica ve güneş kenevirinin 

yeşil gübrelemesinin de tuzluluğa iyi geldiğini belirtmişlerdir.  Bu 

işlemler sonrasında topraktaki kalsiyum iyonlarının varlığı bu tip alkali 

topraklarda sodyum iyonu ile değişim yapmaktadır. 

11. SONUÇ 

Yeşil gübrelerin en fazla etkili olduğu toprak özelliği fiziksel 

özelliklerdir. Toprakların fiziksel özelliklerinin iyileşmesi ile diğer 

toprak özelliklerinde ve buna bağlı olarak bitkisel üretimde de olumlu 

etkiler ortaya çıkmaktadır. Zira toprağın fiziksel özelliklerinin 

iyileşmesi sonucu artan kök gelişimi ile bitki, toprak suyunu ve besin 

maddelerini daha fazla kullanabilmektedir. Yeşil gübrelerin toprak 

bünyesi, strüktürü, porozitesi, hacim ağırlığı, su tutma kapasitesi, 

toprak sıkışması, havalanması, sıcaklığı ve rengi üzerinde önemli 

etkileri bulunmaktadır. Ayrıca yeşil gübreleme yapılan topraklarda su 

erozyonu da kontrol altına alınmaktadır. Bir şekilde üretkenliği yitirmiş 

tuzlu ve alkali toprakların ıslah çalışmalarında da yeşil gübrelerden 

yararlanılmaktadır.  
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1. GİRİŞ 

Toprağın kimyasal özelliklerini, toprağın üzerinde oluştuğu ana 

materyalin ayrışması ve bir yerden başka bir yere taşınması sırasında 

gerçekleşen çeşitli toprak oluşum olayları şekillendirir. Bu nedenle, 

kayaların ve minerallerin kimyasal yapısı ve ayrışma süreçlerinin 

yoğunluğu, toprağın kimyasal özellikleri üzerinde ana belirleyici 

unsurlardır. Kuvars ve feldispat gibi yüksek oranda silikat (SiO2) içeren 

kayaların ve minerallerin ayrışması, asidik karakterde ve bitki besin 

maddelerince fakir toprakların oluşmasına neden olurken; olivin, 

piroksen ve amfibol gibi magnezyum ve demir bakımından yüksek 

kayaların ve minerallerin ayrışması ile bazik karakterde ve bitki besin 

maddelerince daha zengin topraklar ortaya çıkar. Kireçtaşları, nispeten 

kolay ayrışan kalsiyum ve magnezyum açısından zengin karbonatlardır. 

Bu karbonatların topraktaki varlığı toprağın kimyasal özelliklerini 

önemli ölçüde etkiler. Kireçtaşı içeren ana materyaller, bazik 

katyonların bolluğu nedeniyle bazik karakterdeki toprakların 

oluşumuna neden olur. 

Toprağın üzerinde oluştuğu materyal olan ana materyal, toprakta 

bulunan kil minerallerinin miktarını ve tipini de belirler. Kil 

minerallerinin kendilerine özgü kimyasal yapıları nedeniyle toprağın 

kimyasal özellikleri üzerinde önemli etkileri vardır. Hem kil mineralleri 

hem de toprağın organik maddesi, son derece küçük boyutları ve yüksek 

yüzey alanları nedeniyle toprak kolloidleri olarak adlandırılırlar. Bu 

özellikleri nedeni ile toprak kolloidlerinin su ve toprak çözeltisinde 

çözünmüş halde bulunan bitki besin maddeleri ile çok yakın ilişkileri 
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vardır. Ayrıca, her iki kolloid de negatif yüklü yüzeylere sahiptir ve bu 

ortak özellik, bitki gelişimi için önemli besin elementlerinin 

(katyonların) yüzeylerinde adsorbe edilmesi ile sonuçlanır. Toprak 

kolloidleri tarafından adsorbe edilen önemli katyonlar; amonyum 

(NH4
+), kalsiyum (Ca2+), potasyum (K+), magnezyum (Mg2+), demir 

(Fe3+), bakır (Cu2+), çinko (Zn2+) ve manganez (Mn2+)’dir.  Kolloidal 

yüzeylere çekilen ve adsorbe edilen katyonlar, toprak çözeltisinde 

çözünmüş diğer katyonlarla kolayca değişebildikleri ve bitki kökleri ve 

toprak organizmaları tarafından alınabildikleri için değişebilir 

katyonlar olarak adlandırılır.  

Bir toprağın adsorbe edebileceği toplam değişebilir katyon miktarı, 

katyon değişim kapasitesi (KDK) olarak adlandırılır. KDK’nin birimi 

me/100 g topraktır. Toprakların KDK’sı 3-50 me/100 g arasında 

değişir. Toprağın katyon değişim kapasitesi önemli bir toprak 

parametresidir; çünkü, yarayışlı bitki besin maddelerinin miktarı 

hakkında bir fikir verir. Ayrıca toprak asitliğindeki değişime karşı bir 

tampon olarak da önemli bir rol oynar. Toprak kolloidlerine adsorbe 

olan katyonların konsantrasyonu, toprak çözeltisindeki katyonların 

konsantrasyonundan 10-100 kat daha yüksek olduğu için, yüzey 

topraklarındaki değiştirilebilir katyonların alt toprak tabakalarına veya 

drenaj sularına yıkanması önemli ölçüde azalır. Katyon değişim 

kapasitesi düşük kumlu topraklarda yıkanma daha fazla iken, KDK’si 

yüksek tın veya kil bünyeli topraklardan besin maddelerinin yıkanması 

oldukça düşüktür (Ahmadpour ve ark., 2015). 
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Toprağın kimyasal özellikleri, gübreleme açısından da önemlidir. 

Gübreleme yolu ile toprağa eklenen ve topraktaki mevcut besin 

maddelerinin yarayışlılığı üzerinde pH’nın önemli bir etkisi vardır. 

Bitkiler tarafından alınan katyonlar ve anyonlar arasındaki denge 

rizosfer pH’sını etkilemektedir. Bir bitki ana azot (N) kaynaklarından 

biri olan amonyumu fazla miktarda aldıkça kökler tarafından salgılanan 

protonlar kök etrafındaki toprağı asitleştirmektedir. Yine bir diğer ana 

N kaynağı olan nitrat (NO3
-)’ı aldıkça ise kökler OH- veya HCO3

- 

salgılamakta; bu da, rizosfer pH’sını yükseltmektedir. NO3
- ve NH4

+ 

bitkilerin alabildiği yarayışlı N formlarıdır. Bitki tarafından alınan her 

1 mol NH4
+ için 0.9 mol H+ salınırken, alınan 1 mol NO3

- için 0.1-0.3 

mol OH- salınmaktadır. Rizosfer pH’sı gübrenin formu ve 

konsantrasyonuna, kök çevresindeki pH değişiminin derecesi ise 

toprağın tampon kapasitesine bağlı olarak değişebilmektedir (Kant ve 

Kafkafi, 2013).  

Toprağın önemli bir kimyasal özelliği olan organik madde, bitki 

gelişimi ve verimi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Organik madde 

içerisindeki besin maddeleri yavaş bir salınım hızı ile toprak çözeltisine 

geçer; bu da, bitkinin bu besin maddelerinden daha uzun bir süre 

yararlanmasına neden olur. Organik madde ayrıca mikroelementlerin 

şelatlanmasını sağlar, toprağın tamponlama kapasitesi (pH değişimine 

karşı gösterdiği direnç) ile anyon ve katyon değişim kapasitesini artırır 

ve besin maddelerinin yıkanma potansiyelini azaltır (Weil ve Magdoff, 

2004). 
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Çeşitli toprak yönetim biçimleri toprağın kimyasal özelliklerini farklı 

şekillerde etkilemektedir. Toprağın organik madde miktarını artırmak 

amacıyla yapılan yeşil gübrelemenin de sadece toprağın organik 

maddesinde değil, diğer kimyasal özellikleri üzerinde de etkileri 

bulunmaktadır. Bu bölümde yeşil gübrelemenin toprakların kimyasal 

özelliklerine etkileri üzerinde durulmuştur.    

2. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAĞIN ORGANİK MADDE 

MİKTARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Toprakların verimliliklerini artırarak daha fazla ve kaliteli ürün 

alınmasına yardımcı olan yeşil gübrelemenin, birincil ve en önemli 

faydası toprağın organik madde yönünden zenginleştirilmesidir. 

Özellikle ahır gübresinin az bulunduğu yerlerde yeşil gübreleme ile 

toprağın organik madde kapsamı önemli ölçüde arttırılabilmektedir 

(Karakurt, 2009).  

Toprağın organik maddesi (TOM), çeşitli şekillerde toprağa karışmış 

bitkisel ve hayvansal artıklarla, bunların parçalanma ve ayrışma 

ürünlerinin çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşturduğu 

kompleks bileşiklerden meydana gelir. Mineral topraklardaki miktarları 

diğer toprak bileşenlerine oranla çok az olmasına rağmen organik 

madde bütün toprak fonksiyonları üzerinde önemli etkilere sahiptir ve 

global karbon (C) döngüsünde de merkezi bir rolü bulunmaktadır. 

Geniş yüzey alanından dolayı toprağın organik maddesi toprak 

çözeltisindeki organik ve inorganik maddeler için önemli bir sorbenttir. 

Negatif elektrik yüküne sahip olması nedeniyle toprakların katyon 

değişim kapasitesini artırmakta ve ayrıca az eriyebilir organik 
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hidrofobik maddeleri bağlayabilen hidrofobik alanlara sahiptirler. 

Mikro ve makro agregatların oluşumunu sağlayarak stabil toprak 

strüktürünün gelişiminde de önemli bir role sahiptir. Organik madde üst 

toprak tabakasının rengi ve özellikle tarım yapılan topraklarda da 

topraktaki ısı dengesi üzerinde etkilidir. Bitkisel atıkların 

mineralizasyonu ile açığa çıkan besin elementleri, bitkiler ve 

mikrobiyal biyokütle için önemli bir besin kaynağıdır. Son olarak da 

organik madde, toprak faunası ve mikroflorası için önemli bir C ve 

enerji kaynağıdır. Her zaman yüksek bir biyolojik aktivite; toprağa 

devamlı olarak ayrışan organik madde miktarı kadar yeni bitkisel ve 

hayvansal atıkların ilave edilmesini gerektirir (Okur, 2021). 

Toprakta 3 tip TOM havuzu bulunmaktadır. Bunlar; 1) Aktif (Labil) 

TOM: Mikrobiyal biyokütle+taze organik atıklar, 2) Yavaş (Uzun 

süreli) TOM: Aktif TOM’dan açığa çıkan organik bileşikler, kısmen 

korunmuş ve 3) Stabil (fiziksel olarak korunmuş) TOM: Ayrışmaya son 

derece dirençli, fiziksel olarak korunmuş humus. Toprakta aktif bir 

TOM havuzu oluşturmak için; suda eriyebilir yarayışlı N ve C 

miktarları yüksek olgunlaşmamış organik atıklar (proteinler, glikoz 

miktarı yüksek) toprağa verilmelidir. C/N oranı 24’ten daha düşük olan 

organik materyaller toprakta hızla ayrışır ve mineralize olur. C/N oranı 

24’ten büyük olan organik materyallerin ayrışması için ek bir azota 

ihtiyaç vardır; fakat, bu atıklar toprakta daha uzun süre kalarak TOM’a 

daha fazla katkıda bulunurlar. Toprağın yavaş TOM havuzunu 

desteklemek için ise toprağa devamlı olarak bitkisel atık ve gübre 

uygulamaları yapılmalıdır. Özellikle ölü bitki kökleri, yavaş ve stabil 

TOM için son derece önemlidir. Baklagiller geniş kök sistemi ve toprak 
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üstü aksamı ile yavaş TOM’un oluşumunu artırır. Özellikle baklagiller 

grubundan yem bitkileri (yonca, fiğ gibi) ile yapılan münavebeler, 

yavaş TOM üzerinde çok etkilidir.   

Diğer organik uygulamaların aksine, yeşil gübre bitkilerinden gelen C 

girdisinin büyük bir kısmı toprağa kök olarak eklenir ve bu da kararlı 

(stabil) karbon havuzuna toprak üstü C-girdisinden daha etkili bir 

şekilde katkıda bulunur (Kätterer ve ark., 2011). Ayrıca, artan toprak 

organik karbonu, bitki büyümesi üzerinde olumlu bir etki yaparak ana 

bitkinin C girdisini arttırabilmektedir (Brock ve ark., 2011). Özellikle 

yoğun sebze ekiminin yapıldığı sulanan alanlarda fiğ ve bakla gibi 

kışlık tek yıllık baklagiller Kasım ayında ekilerek çiçeklenme 

döneminde, Mayıs ayı başında toprağa karıştırıldığında, 2 ton çiftlik 

gübresine eşdeğer organik madde ve bir torba % 26’lık amonyum nitrat 

gübresine eşdeğer N bırakmaktadır (Aşık ve Katkat, 2018). 

Baklagiller önemli miktarda atmosferik azotu fiske edebilmekte ve 

topraktaki organik maddenin yarayışlı miktarını yükseltmektedir. 

Baklagil olmayan bitkiler ise toprakta kararlı organik madde miktarının 

artmasına katkıda bulunurlar. Bu iki bitki grubunun birlikte 

kullanılması ile de toprağın hem organik madde miktarı daha fazla 

yükselmekte hem de toprak N bakımından zenginleşmektedir  (Tejada 

ve ark., 2008). 

Yeşil gübre uygulamalarının buğday (Triticum aestivum L.) verimi ve 

topraktaki organik maddenin labil ve humik fraksiyonu üzerine etkileri 

5 yıl boyunca N’Dayegamiye ve Tran (2001) tarafından incelenmiştir. 

Yeşil gübre olarak çayır üçgülü (Trifolium pratense L.), karabuğday 
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(Fagopyrum esculentum L.), darıcan (Echinicloa crus-galli L.), hardal 

(Brassica hirta Moench) ve kolza (Brassica campestris L.) bitkilerinin 

uygulandığı bu araştırmada; yeşil gübre uygulamalarının topraktaki 

toplam C ve N miktarları ile toprak solunumunu önemli (p<0.01) bir 

şekilde arttırdığı ve en yüksek artışların hardal, kolza, darıcan ve 

karabuğday uygulamalarında gerçekleştiği bildirilmiştir. Çengel ve ark 

(2009), yürüttükleri organik bağ denemelerinde topraktaki toplam 

organik C miktarının artışında en fazla etkili yeşil gübre uygulamasının 

arpa+fiğ, humik madde artışında ise arpa+fiğ ve bakla+fiğ 

uygulamalarının olduğunu saptamışlardır. Özyazıcı ve Özdemir (2013) 

Çarşamba Ovası koşullarında yeşil gübreleme-mısır-buğday münavebe 

sistemi altında yeşil gübre olarak yem baklasını kullanmışlardır. Yeşil 

gübre bitkisinin tüm aksamı ve yalnızca kök+anız aksamının 

gömülmesi şeklinde iki uygulamanın yapıldığı bu çalışmada, her iki 

yeşil gübre uygulamasının da kontrole oranla toprak organik madde 

içeriğini artırdığını saptamışlardır. Ancak aynı araştırmada, bölge 

koşullarının organik materyallerin hızlı parçalanmasına neden 

olmasından dolayı etkinin geçici ve sınırlı kaldığı da rapor edilmiştir. 

Duyar (2014) yeşil gübre ve yeşil gübre+tavuk gübresi uygulamalarının 

baş salata üretimi ardından serada yetiştirilen organik domatesin verim 

ve meyve kalitesi üzerine etkilerini araştırmış ve yazlık yeşil gübre 

olarak; soya fasulyesi (Gylcine max L. Merr.), yem börülcesi (Vigna 

sinensis L.) ve mısır (Zea mays L.) kullanmıştır. Araştırıcı, hasat 

sonrasında (sökümde) toprak organik madde içeriğinin yeşil 

gübreleme+tavuk gübresi uygulamasında birinci ve ikinci yılda 
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sırasıyla kontrole göre % 26.22 ve % 10.40 oranında arttığını 

saptamıştır. 

3. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAĞIN TOPLAM AZOT VE 

DİĞER BİTKİ BESİN MADDE İÇERİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Yeşil gübreler ile toprağın organik madde miktarı artırıldığında aynı 

zamanda bitki besin maddelerinin topraktaki yarayışlı havuz miktarı da 

artmaktadır. Çünkü organik maddenin ayrışması ile yapısındaki organik 

bağlı tüm besin maddeleri mineral yani bitkilere yarayışlı forma 

geçmektedir. Yüksek N içeriği ve düşük C/N oranından dolayı 

baklagiller, bitkiler için önemli bir N kaynağıdırlar. Yeşil gübreler ile 

toprağa giren N miktarı, sonraki ürünün N ihtiyacının bir kısmını veya 

önemli bir kısmını karşılayabilecek düzeylerde birikebilmektedir. 

Biyolojik N fiksasyonu yolu ile gelen bu yüksek miktarlardaki N ve 

diğer bitki besin maddeleri yavaş bir hızda toprağa salınmaktadır. Bu 

şekilde toprağa ekilecek/dikilecek sonraki ürünler için yeşil gübreleme 

ile bitkiye yarayışlı N ve diğer besin elementleri sağlanmaktadır 

(Freyer, 2003). N’Dayegamiye ve Tran (2001), yeşil gübrelerin buğday 

bitkisinin N alınımını artırdığını, topraktaki N miktarına katkılarının 

kolza > darı > hardal > yonca > karabuğday şeklinde azaldığını 

saptamışlardır. Baklagillerin ikinci ürün olarak ekilen tahılların dane 

verimi üzerinde önemli etkilere sahip olduğu belirlenmiştir (Olesen ve 

ark., 2007). Kimyasal gübrelerin yoğun olarak kullanıldığı çeltik 

tarımında yeşil gübreleme yolu ile hem çevre kirliliği önlenebilmekte, 

hem de bitkinin N ihtiyacı bu şekilde karşılanabilmektedir. Yeşil 

gübreleme ile toprağa giren N miktarı 30-100 kg N/ha arasında, birçok 
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durumda da 50-60 kg N/ha (Ladha ve ark., 1988) arasında 

değişmektedir.  

Yonca gibi çok yıllık baklagiller, derin kök sistemleriyle, toprağa 

azotun dışında diğer besin maddelerinin önemli miktarlarının da 

girmesini sağlarlar. Yeşil gübreler artan mikrobiyal aktivite ve azalan 

redoks potansiyelinden dolayı; kükürt (S), fosfor (P), silisyum (Si), Zn, 

Cu, Mn gibi diğer besin elementlerinin de hareketliliğini artırırlar (Teit, 

1990). Bazı araştırmacılar bitkisel atıkların ve yeşil gübrelerin 

potasyum ve özellikle de fosforca zengin olmadıklarını ileri 

sürmektedirler (Maiksteniene ve Arlauskiene, 2004).  Fakat yeşil 

gübreler, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini düzelterek 

mikrobiyal aktiviteyi uyarırlar. Bu koşullarda artan dekompozisyon 

hızından dolayı, yeşil gübredeki organik P ve K yarayışlı formlara 

dönüşerek sonraki ürünün beslenmesine katkıda bulunmaktadırlar 

(Askegaard and Eriksen, 2008; Eichler-Löbermann ve ark., 2009). 

Sesbania rostrata ile yapılan yeşil gübreleme Fe, Mn ve Cu’ın hem 

topraktaki yarayışlı miktarlarını ve hem de bitki tarafından alınan 

miktarlarını artırmıştır. Araştırıcılar bu durumu, yoğun indirgenmiş 

koşulların gelişimi, kompleks oluşumu ve daha fazla besin madde 

bağlanma kapasitesine bağlamışlardır (Bhattacharya ve Mandal, 1997). 

4. YEŞİL GÜBRELEMENİN TOPRAĞIN DİĞER KİMYASAL 

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Toprağa karıştırılan yeşil gübrelerin ayrışması nötr reaksiyona sahip 

topraklarda daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bunun nedeni 

toprakta yaşayan mikroorganizmaların büyük çoğunluğunun 6.5-7.5 pH 
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derecelerinde optimum gelişim göstermelerinden kaynaklanmaktadır. 

Yeşil gübrelerin ayrışması sırasında ortaya çıkan organik asitler ve 

karbondioksit (CO2), ortamın pH’sını bir miktar düşürebilmektedir. 

Toprak pH’sındaki azalma yeşil gübrelerin gelişimi sırasında da 

gerçekleşebilmektedir. Amonyum alınımı veya N2 fiksasyonu ile bitki 

bünyesine giren amonyumdan dolayı bozulan anyon ve katyon dengesi 

sonucu bitki kökleri tarafından salgılanan protonlar (H+) kök 

etrafındaki toprağı asitleştirmektedir. Yeşil gübrelerin bu özelliğinden 

alkali toprakların ıslahında yararlanılmaktadır (Harris, 1995).  

Yeşil gübre uygulamaları ile toprağın değişebilir katyon miktarı ve 

KDK de artmaktadır (Austin ve ark., 2017; Wang ve ark., 2017; Roy ve 

ark., 2018). De Melo ve ark. (2019), bitkisel atıkların toprak profiline 

dâhil edilmesinin iki önemli faydasını şu şekilde belirtmiştir; (i) bitki 

besin döngüsünü iyileştirerek bitkinin beslenme durumunun 

iyileştirilmesi ve (ii) yeşil gübre olarak kullanılan bitki türlerinin ardışık 

kullanımının pozitif bir bitki-toprak geri beslemesinin oluşturması. 

Dos Santos Nascimento ve ark. (2021), yeşil gübre olarak Poaceae 

familyası bitkilerinin (Örneğin; Brachiaria decumbens ve Pennisetum 

glaucum) toprak pH’sı, Ca2+, K+, KDK ve topraktaki yarayışlı su 

kapasitesini desteklerken; Fabaceae familyası bitkilerinin (Örneğin; 

Canavalia ensiformis, Crotalaria juncea, Crotalaria ochroleuca, 

Crotalaria spectabilis, Lablab purpureus, Mucuna pruriens, 

Neonotonia wightii ve Stilozobium aterrimum) H++Al3+, KDK, 

topraktaki yarayışlı su ve yarayışlı su kapasitesini arttırdığını 

saptamışlardır. Bu sonuçlar yeşil gübrelemenin toprak verimliliği ile 
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birlikte toprak su içeriği ve besin maddesi üzerinde olumlu bir etki 

ortaya çıkardığını göstermektedir.  

Bütün topraklarda suya dayanıklı agregatların oluşmasında organo-

mineral komplekslerin önemli etkisi vardır. Bu kolloidal komplekslerin 

toprağın hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri üzerinde yararlı 

etkileri bulunmaktadır. Yeşil gübreleme ile toprağa giren organik 

maddenin yaklaşık yarısı organo mineral kompleks oluşumunda 

kullanılmaktadır (Chen ve Wang, 1987). Yeşil gübrelerin ayrışma 

sürecinde, önemli miktarda negatif elektrik yüklü ve bir kısmı düşük 

moleküler ağırlıklı suda çözünmeyen polimerler oluşur. Bu maddeler 

topraktaki metal iyonları yolu ile killerle kompleksler oluştururlar. Bu 

kompleksler yapısındaki organik molekülleri mikrobiyal ayrışmaya 

karşı uzun süre koruyabilirler. Organo-mineral kompleksler toprağın 

stabil TOM kalitesini yükseltirler (Okur, 2021). 

5. SONUÇ 

Sonuç olarak tarım topraklarındaki organik karbon ve diğer element 

stoklarını artırmak için yeşil gübre uygulamalarının önemli bir toprak 

yönetim seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Toprağın aktif, yavaş ve 

kararlı organik madde havuzlarını desteklemek için sürdürülebilir 

şekilde toprağa yeşil gübre uygulamaları yapılmalıdır. Yeşil gübreleme 

aynı zamanda iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkileri 

hafifletmede etkileyici bir önlem olarak birçok araştırıcının ilgisini 

çekmektedir. Doğal ve yarı-doğal vejetasyona oranla tarım yapılan 

topraklarda organik C kayıpları % 30-40 daha fazla olmaktadır. Bu 

karbon kayıplarını durdurmak ve azaltmak için yeşil gübreleme gibi 
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toprağa organik madde sağlayan yönetim biçimleri daha fazla önemli 

hale gelmiştir. Yeşil gübre bitkilerinin toprağın organik C stokları 

üzerine orta ve uzun vadeli etkilerine ilişkin araştırmalara hala ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Toprakta yaşayan ve toprakla ilişkisi olan tüm canlılara toprak biyotası 

(edafon) adı verilir. Topraklardaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve 

ekolojik süreçleri yürüten ve dönüşüme uğratan biyolojik mühendisler 

olarak tanımlanan bu canlılar, toprak özelliklerini ve toprak kalitesini 

değiştirebilme ve düzeltebilme potansiyele sahiptir. Toprak biyotasının 

bu fonksiyonlarının, toprak sağlığının biyolojik göstergelerinin bir 

parçası olarak kabul edilen yaşamsal faaliyetleri oluşturduğu kabul 

edilmektedir. Bu canlılar; besin maddesi döngülerini gerçekleştirmek, 

toprak organik madde dinamiklerini, toprakta karbon (C) tutulumunu 

ve gaz emisyonlarını düzenlemek, toprağın fiziksel yapısını ve su 

rejimlerini modifiye etmek, bitkilerin besin maddesi alınım etkinliğini 

ve miktarını artırmak, bitki sağlığını yükseltmek ve toprak kalitesini 

korumak gibi geniş bir yelpazedeki temel hizmetler ile tüm 

ekosistemlerin sürdürülebilir şekilde fonksiyon görmelerine hizmet 

ederler (Okur, 2021).  

Tarım topraklarının yönetim biçimleri ve yapılan uygulamalar toprak 

biyotasını çeşitli şekillerde etkilemektedir. Yeşil gübreleme de yüksek 

azot (N) içeriğine bağlı olarak kolay ayrışabilir özelliğinden dolayı 

topraktaki mikroorganizma sayı ve çeşitliliğini artıran önemli bir 

yönetim biçimidir. Toprak mikroorganizmalarına önemli bir enerji ve 

karbon kaynağı sağlayarak doğrudan bir etki yapmasının yanı sıra 

toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinde yaptığı iyileşmeler ile de 

yeşil gübrelemenin bu canlılar üzerinde dolaylı etkileri bulunmaktadır. 

Bu bölümde yeşil gübrelemenin toprağın mikrobiyolojik özelliklerine 

olan etkileri incelenmiştir.   
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2. TOPRAK ORGANİZMALARININ ÇEŞİTLİLİĞİ 

Toprak organizmaları büyüklüklerine göre aşağıdaki sınıflara ayrılır;  

1. Mikroflora ve Mikrofauna: 100 µ’dan daha küçük canlılar 

(Bakteriler, aktinomisetler, algler, funguslar, protozoalar, vs.)  

2. Mezofauna: 100 µ-2 mm büyüklüğündeki canlılar 

3. Makrofauna: 2-20 mm büyüklüğündeki canlılar 

4. Megafauna: 20 mm’den büyük canlılar 

Topraktaki organizmaların çoğunluğunu mikroflora (bakteriler, arkeler, 

funguslar ve algler) ve mikrofauna (protozoalar ve nematodlar) 

oluşturur. Çok çeşitli metabolik aktivitelerinden dolayı bakteriler 

topraklardaki besin maddelerinin döngüsünde anahtar bir role 

sahiptirler. Diazot-fikse edici bakteriler, biyolojik N fiksasyonu yolu ile 

toprak ekosistemine azot kazandırırlar. Nitrifikasyon bakterileri, 

amonyağı nitrata çevirmek suretiyle bitkilerin yararlanabileceği fakat 

aynı zamanda yıkanmaya ve denitrifikasyona hassas bir N formu 

oluştururlar. Bakteriler ayrıca fosfor (P) ve kükürt (S) gibi elementlerin 

topraktaki döngülerinde önemli rol oynarlar. Bakteriler, toprak organik 

maddesindeki şekerleri, nişastayı ve basit proteinleri çok çabuk bir 

şekilde metabolize ederler; fakat bitkisel dokulardaki lignin, mum ve 

yağları çok daha yavaş bir şekilde ayrıştırırlar. Bu dirençli bileşikler 

toprak humusunu oluştururlar. Humus ise toprak yapısını iyileştiren, 

toprağın su ve besin maddesi tutulma miktarlarını arttıran önemli bir 

bileşendir. Bakteriler, toprak minerallerinin ayrışmasını sağlayan asitler 

ve salgılar oluşturmak suretiyle toprak oluşumu ve toprak yapısına da 

katkıda bulunurlar. Ayrıca bakterilerin oluşturdukları polisakkaritler 
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nedeniyle toprak partikülleri birbirlerine bağlanarak stabil agregatlar 

meydana gelir. 

Arkeler, 1970’lı yılların başlarında keşfedilen aşırı sıcak, aşırı tuz gibi 

çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip canlılardır. Bazı 

arkeler yüksek sıcaklıklarda, gayzerlerde veya deniz dibi sıcak su 

kaynaklarında olduğu gibi, çoğu zaman 100 °C’nin üstünde yaşarlar. 

Diğerleri çok soğuk ortamlarda veya aşırı tuzlu, asit veya alkali 

ortamlarda bulunurlar. Ilıman şartlarda yaşayan arkeler de 

bulunmaktadır (mezofil). Bunlar bataklık, deniz suyu, toprak ve atık 

sularda bulunurlar. Arkeler genelde diğer organizmalar için zararsızdır 

ve hastalık etmeni olarak bilineni yoktur. Arkeler tercih ettikleri 

habitatlarına göre üç gruba ayrılırlar: 1) Ekstrem halofiller 

(Tuzsevenler), 2) Metanojenler ve 3) Hipertermofiller. 

Funguslar, gelişmiş (ökaryotik) ve daha büyük hücre yapıları ile 

topraklarda ağırlık bazında diğer mikroorganizma gruplarından daha 

fazla bulunurlar. Biyokütleleri 500-5000 kg/ha arasında değişmektedir. 

Funguslar uygun organik substrat içeren hemen hemen her yerde 

yaşayabilirler. Birçok durumda, ekosistem fonksiyonu ve canlılığı 

açısından hayati öneme sahiptirler. Ölü organik maddeyi parçalayan 

saprofit funguslar, amonifikasyon ve karbon döngüsü gibi toprak 

mineralizasyon olaylarında önemli rol oynarlar. Funguslar genelde 

obligat aerobturlar ve bakterilerle rekabetin daha az olduğu asidik 

topraklarda daha fazla bulunurlar. Saprofitik funguslar bakterilerle 

birlikte selüloz, hemiselüloz ve pektinin ayrıştırılmasından birinci 
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derecede sorumludurlar. Bitkisel dokularda en yaygın dördüncü bileşik 

olan lignin ise özellikle funguslar tarafından ayrıştırılır. 

Toprak alglerinin hemen hemen hepsi karasal ekosistemlerde toprağın 

en üst tabakasında yaşarlar. Klorofil içerdiklerinden yeşil renklidirler. 

Ancak, bazı algler, ksantofil ve karotenoid gibi yeşil rengi maskeleyen 

diğer pigmentleri içerdiklerinden dolayı kahverengi veya kırmızı 

görünürler. Algler fotoototrofik organizmalardır ve morfolojik, 

fizyolojik, üreme ve habitat açısından büyük farklılıklar gösterirler. 

Algler iki ana grup altında incelenirler: Ökaryotik algler ve Prokaryotik 

cyanobakteriler (daha önceleri mavi yeşil alg olarak bilinirdi). 

Cyanobakterilerin birçoğu moleküler azotu amonyum azotuna 

indirgeyerek asembiyotik N fiksayonu yapabilirler. Bazı 

cyanobakteriler ise, sembiyotik ilişkiler kurarak N fiksasyonu yaparlar. 

Örneğin Anabaena azollae, Azolla bitkisi ile sembiyotik ilişki kurarak 

N fiksasyonunu gerçekleştirirler. Azolla, çeltik üretiminde önemli bir N 

sağlayıcı kaynaktır. Tropikal çeltik ekosistemlerinde yılda yaklaşık 50 

kg N/ha bu canlılarla sağlanabilmektedir (Okur, 2021).  

3. TOPRAK ORGANİZMALARININ FONKSİYONLARI 

Toprak organizmalarının topraktaki ayrışma ve dönüşüm olaylarında 

önemli rolleri vardır. Toprak organizmalarının etkili olduğu bazı 

olaylar; 1. Organik maddenin ayrışması ve dönüştürülmesi, 2. Humik 

maddelerin oluşumu, 3. Strüktür oluşumu, 4. Redoks reaksiyonları ve 

5. Atık maddelerin detoksifikasyonudur. Toprak mikroorganizmaları 

toprağa bir şekilde gelen tüm organik yapıdaki maddeleri ayrıştırma ve 

dönüştürme yeteneğine sahiptirler. Bir istisna ksenobiyotik dediğimiz 
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doğal olmayan sentetik maddelerdir. Bu maddelerin de bir kısmı aslında 

toprak mikroorganizmaları tarafından çok yavaş bir şekilde 

ayrıştırılabilirler. Toprakta birçok mikrobiyal süreç, elektron veya 

protonların alınması ve verilmesi ile yürütüldüğü için 

mikroorganizmaların topraktaki oksidasyon/redüksiyon (redoks) 

reaksiyonlarında da önemli rolleri vardır. Toprak faunası, litter 

tabakasının (toprağın en üstündeki bitki yaprakları ve saplarından 

oluşmuş tabaka) ayrışmasına ve strüktür oluşumuna katkı verirler. 

Ayrıca beslenme seçimlerine bağlı olarak topraktaki mikrobiyal ve 

hayvansal varlığın tür bileşimini etkilerler. 

Toprak organizmalarının başta C ve N olmak üzere topraktaki element 

döngülerinde önemli rolleri vardır. Toprağa bir şekilde gelen organik 

atıkların ayrışması sırasında toprak mikroorganizmaları ve faunası 

organik atıklardaki karbonu hücre yapımında kullanırlar (Asimilasyon). 

Bakterilere oranla funguslar daha fazla karbonu hücrelerine dâhil 

ederler. Aerobik şartlar altında organik atıkların mineralizasyonu, 

karbondioksit (CO2) ve su oluşumu ile sonuçlanır. Anaerobik şartlarda 

ise organik bileşikler nitrat redüksiyonu, sülfat redüksiyonu, 

fermentasyon, metanogenez, asetogenez gibi olaylar yolu ile aşamalı 

olarak yavaş bir şekilde ayrışır.  

Atmosferdeki karbon; bir yandan bitkiler ve mikroorganizmalar 

tarafından biyokütle yapımında kullanılırken, bir yandan da kullanılan 

miktar kadar karbon atmosfere geri salınır. Doğadaki karbon 

döngüsündeki bu denge 1950’li yıllardan sonra fosil yakıtların 

kullanımı, yanlış arazi kullanımı ve ormanların yok edilmesi ile 
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bozulmaya başlamış ve atmosferdeki CO2 miktarı 280 ppm’den 400 

ppm’e çıkmıştır (Okur, 2021).  

Toprakta organik, inorganik ve gaz formunda bulunabilen azotun da 

dönüşüm reaksiyonlarında toprak mikroorganizmaları yürütücü rolü 

oynarlar. Bazı bakteriler N2 fiksasyonu yolu ile diazotu amonyum 

formuna dönüştürebilir (Biyolojik N2 fiksasyonu). Bunun dışında azot 

yine mikroorganizmaların yürüttüğü amonifikasyon/immobilizasyon, 

nitrifikasyon ve denitrifikasyon olayları ile bir formdan başka formlara 

dönüşebilir.  

Toprak organizmaları metabolizmaları için gerekli enerjiyi üretmede 

oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarını kullanırlar. Toprak 

mikroorganizmalarının bir kısmı aerobik şartlar altında indirgenmiş 

inorganik bileşikleri oksitlerler ve bu reaksiyonu adenosin trifosfatı 

(ATP) oluşturmak için kullanırlar. Oksijensiz koşullarda ise 

oksitlenmiş inorganik bileşikler toprak mikroorganizmaları tarafından 

indirgenir. Toprak organizmaları tarafından oksitlenebilen ve 

indirgenebilen metaller demir (Fe), mangan (Mn), civa (Hg), arsenik 

(As), selenyum (Se), krom (Cr) ve uranyum (U)’dur (Blume ve ark., 

2016).  

Toprak organizmalarının toprak strüktürünün stabilizasyonu üzerinde 

de etkileri vardır. Toprak algleri ve cyanobakteriler, genç toprakların 

birkaç mm’lik üst tabakasında ve çöl topraklarında kendilerini 

kuraklıktan ve diğer rakip mikroorganizmalardan korumak için musilaj 

(zamk benzeri salgı) oluştururlar. Musilaj oluşumu yüzey topraklarının 

strüktürünü iyileştirir ve toprağı erozyondan korur. Çeşitli bakteriler 
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tarafından salgılanan ekstraselüler polisakkaritler, 

mikroorganizmaların çeşitli yüzeylere (bitki kökü, humus ve organo-

mineral partiküller gibi) tutunmasına ve konukçu canlılar tarafından 

tanınmasına hizmet eder ve ayrıca zararlı maddeler ile kuraklıktan 

korunmasına destek olur. Bu tür salgılar toprakta mikroagregatların (< 

250 µ) oluşmasına hizmet eder. Funguslar ve ince kökler de toprakta 

geniş bir ağ oluşturan dallanmış yapıları ile toprak strüktürünün 

stabilizasyonunu hızlandırır.  

Toprak faunası ise sindirim sisteminden çıkan salgılar ve biyotürbasyon 

yolu ile toprak strüktürünü etkiler. Toprak solucanları toprağın organik 

ve inorganik bileşiklerini sindirim sitemlerinde karıştırarak, kil-humus 

komplekslerinin oluşmasına hizmet ederler. Bu kompleksler toprağın 

strüktür stabilitesini artırır. Toprak solucanlarının dışkıları (kest), 

ayrışma olaylarını hızlandıran mikroorganizmalarca zengindir.  

Toprak organizmaları, organik kirleticilerle (yağlar, pestisitler gibi) 

karşılaştıklarında ya metabolik aktivitelerinde bir azalma veya bir artış 

şeklinde tepki verirler. Organik kirleticiler, bir dizi enzimatik yolla 

biyolojik olarak parçalanır. Tam ayrışmada, kirleticiyi CO2 ve suya 

ayrışır (biyomineralizasyon). Optimum olmayan çevre koşulları altında 

ise (örneğin oksijensiz koşullarda), organik kirleticiler sadece kısmen 

ayrışabilir (biyodegradasyon).  

4. TOPRAK YÖNETİM BİÇİMLERİNİN TOPRAK 

ORGANİZMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Toprağın mikrobiyal biyokütlesi ve enzim aktiviteleri, toprak yönetim 

uygulamalarındaki değişikliklere diğer toprak özelliklerine (organik 
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madde gibi) oranla daha çabuk tepki verirler. Toprağın bitkisel üretim 

amaçlı kullanımında toprağa yapılan uygulamaların başlıcaları ve 

toprak biotasının bu uygulamalara tepkisi aşağıda sırasıyla yer almıştır.  

4.1. Toprakların İşlenmesi 

Toprakların işlenme şekli ve sıklığı, toprak organizmalarını çeşitli 

şekillerde etkilemektedir. Toprağın çevrilerek (pullukla) işlenmesi, 

toprağın yüzey tabakasında besin maddelerinin ve organik substratların 

homojen bir şekilde dağılmasına neden olur. Toprakların pullukla 

işlenmesinden sonra toprak mikroorganizmaları havalanmanın daha iyi 

olması ve organik substratların daha iyi dağılımından dolayı bu 

durumdan yararlanırlar. Buna karşılık toprak solucanları gibi birçok 

toprak hayvanı, toprakların yoğun işlenmesi sonucu ya ölmekte ya da 

yuvalarının tahrip olmasından dolayı habitatlarını kaybetmektedirler. 

Toprağın çevrilerek işlenmesi toprak solucanlarının fonksiyonel 

çeşitliliği üzerinde kalıcı etkilere sahip olmaktadır.  

Toprak işleme yoğunluğunun azaltılması, en üstteki toprak 

tabakalarında (0-5 cm ve 0-10 cm) toprak mikroorganizmaları ve besin 

kaynaklarının artmasına neden olur. Toprakların işlenmesi, toprak 

profili boyunca toprak mikroorganizmalarının dağılımı ve 

fonksiyonlarını da değiştirmektedir. Koruyucu toprak işleme teknikleri, 

toprak yüzeyindeki besin maddelerinden beslenen fakat alt toprak 

tabakalarında yaşayan solucan türlerinin (Lumbricus terrestris gibi) 

sayılarını artırmaktadır. Bu solucanların açmış olduğu kalıcı tüneller, 

yağmur sularının toprakta daha çabuk infiltre olmasına neden olmakta 

ve bu durum da erozyonun azalmasına katkı sağlamaktadır. Genelde 
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birçok toprak hayvanının varlığı ve çeşitliliği, toprak işleme 

yoğunluğundaki azalmaya bağlı olarak artmaktadır. Bu nedenle 

koruyucu toprak işlemenin önemli bir amacı da toprak biyotasının 

korunması ve aktivasyonudur.  

4.2. Organik ve Mineral Gübreler 

Organik ve mineral gübreleme, bitki besin maddelerinin toprağa ilavesi 

ile doğrudan, bitki gelişiminin artması ile de dolaylı olarak toprak 

organizmalarını etkilemektedir. Toprak mikroorganizmalarının bu 

uygulamalara reaksiyonu, gübrenin tipine, kalitesine ve miktarına bağlı 

olarak değişmektedir. Yapılan araştırmalar mineral gübrelere oranla 

hayvan gübresi uygulamalarının toprak mikroorganizmalarını daha 

fazla uyardığı ve mikrobiyal biyokütlesini artırdığını ortaya koymuştur 

(Kandeler, 1999; Okur ve ark., 2016). Toprağa uygulanan organik 

gübrenin sadece miktarı değil kalitesi de toprak mikroorganizmalarının 

reaksiyonu üzerinde etkilidir. Aynı miktarda fakat farklı yapıdaki 

organik gübrelerin (yeşil gübre, hayvan gübresi ve peat) verildiği bir 

toprakta toprağın organik maddesini en fazla artıran organik materyal 

peat olurken, mikrobiyal biyokütleyi hayvan gübresi daha fazla 

artırmıştır (Kirchmann ve ark., 2004). Düşük pH derecelerinde 

topraktaki baskın mikroorganizma grubu fungusların lehine 

değişmektedir. Bakterilere oranla funguslar daha fazla karbonu 

biyokütlelerine katarlar ve dolayısıyla bu organizmalar bakterilere 

oranla organik gübrelerdeki karbonu daha etkili bir şekilde kullanırlar. 

Fungusların baskın olduğu topraklarda karbon daha uzun süreli birikim 

göstermektedir. 
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4.3. Pestisidler 

Pestisidler toprak organizmalarını doğrudan veya dolaylı bir şekilde 

etkileyebilirler. Doğrudan etkide pestisidler mikroorganizmalardaki 

enzim sistemlerinin aktif merkezlerini geriye dönüştürülebilir veya 

dönüştürülemez şekilde bağlayabilirler. Eğer pestisidler topraktaki 

mikrobiyal topluluğun tür bileşimini ve sayısını değiştiriyorsa, o zaman 

bu etki dolaylı bir etkidir. Genellikle pestisidlerin biyoyarayışlılık 

derecesi, hedef-dışı organizmalar üzerindeki engelleyici etkinin 

yoğunluğunu ve süresini belirler. İnsektisidlerin toprak hayvanları 

üzerinde negatif etkileri söz konusudur. Klorlandırılmış hidrokarbonlar 

zayıf ayrışabilirliklerinden dolayı toprak faunası üzerinde uzun süreli 

etkilere sahiptirler. Fosforik asit esterleri, karbamatlar ve piretroidler, 

kısa-süreli fakat yüksek toksik etkilere sahiptirler.  

4.4. Yeşil Gübreleme 

Yeşil gübre olarak baklagil veya baklagil olmayan örtü bitkilerinin 

uygulanması, geleneksel NPK-gübrelemeye kıyasla toprağın organik 

madde miktarını ve besin maddesi mineralizasyonu gibi biyokimyasal 

özelliklerini iyileştirmektedir (Hwang ve ark., 2015). Baklagilller 

toprağın N-yarayışlılığını etkilerken, baklagil olmayan yeşil gübre 

bitkileri ise toprağın C-yarayışlılığı üzerinde etkilidirler (Chavarria ve 

ark., 2016). Baklagil bitkileri ile sembiyotik ilişkiye giren Rhizobium 

bakterileri havadan fikse ettikleri elementel azotu bitkiye verirken, 

kendisi de bitkiden C alarak birlikte ortak bir yaşam sergilerler. Bu 

nedenle baklagil bitkileri diğer yeşil gübre bitkilerine oranla daha fazla 

N içerir. Yeşil gübrelerin toprağa karıştırıldıktan sonra ayrışma derecesi 
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ve sonrasında ortaya çıkacak besin maddesi miktarı, toprağın fiziksel 

(nem, sıcaklık, bünye, strüktür), kimyasal (besin madde miktarı, pH) ve 

biyolojik (biyolojik aktivite) özelliklerine bağlı olarak değişir (Myers 

ve ark., 1994). Toprağa karıştırılan bitkisel atığın mineralizasyon hızını 

etkileyen bir başka önemli faktör de C/N oranıdır.  

Baklagil türü yeşil gübre bitkileri toprağa karıştırıldıktan kısa bir süre 

sonra mineralizasyona uğrayarak topraktaki yarayışlı azot miktarını 

(amonyum ve nitrat) arttırmaktadır (Şekil 1). Baklagil bitkileri; hızlı 

gelişmeleri, kısa sürede fazla miktarda yeşil aksam oluşturmaları, 

toprağa organik madde kazandırmaları, havanın serbest azotunu 

toprağa kazandırmaları ve aynı zamanda yeşil aksamında yüksek 

oranda azot içermeleri, derin ve kazık köklerinin çürüyerek toprağın 

havalandırmasına katkı sağlamaları gibi olumlu özellikleri nedeniyle, 

yeşil gübre bitkileri olarak daha çok tercih edilmektedir (Tejada ve ark., 

2008). 
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Yeşil gübreler toprağa karıştırıldığında uygun nem düzeyinde 

mikroorganizmalar tarafından hızla ayrıştırılır. Azaltılmış toprak 

işleme veya hiç toprak işlemenin yapılmadığı sistemlerde ise atıklar 

toprak yüzeyinde birikir ve ayrışma süreci doğal ekosistemlerdekine 

benzer bir şekilde yavaş ilerler. Bitkisel atık tabakasının nemli toprak 

yüzeyi ile temasta olan kısmında mikrobiyal aktivite çok yoğundur. 

Ayrışma bu tabakanın altından devam eder ve atık yığını toprak 

mikroorganizmaları tarafından aktif bir şekilde kullanılır. Ayrışma 

sırasında, bu atık tabakasının bir kısmı toprak faunası tarafından 

toprağın alt kısımlarına taşınır ve burada da aktif bir şekilde ayrışmaya 

başlar.  

Bitkisel atıkların ayrışmasında süreç aerob veya anaerob koşullarda 

gerçekleşebilir. Fakat birçok toprakta aerob süreç daha büyük bir 

öneme sahiptir. Çünkü aerobik ayrışmada bitkisel atıklardaki organik 

bileşiklerin mineralizasyonu son ürün olan CO2, su ve inorganik 

maddeler ile sonuçlanır. Atıkların ayrışması birçok farklı organizmanın 

işbirliği ile ilerlemektedir. Hemen asimile edilebilen basit yapılı 

substratlar, birbirleriyle rekabet halinde beslenen bir mikroorganizma 

topluluğuna sahiptirler. Karbonhidrat polimerleri gibi daha daha 

kompleks ve dirençli substratlar, başlangıçta polimerleri daha basit 

bileşenlere ayıran bir grup tarafından saldırıya uğramaktadır. Daha 

sonra bu basit bileşenleri kullanabilen mikroorganizmaların diğer 

grupları devreye girmektedir. Hemen hemen tüm durumlarda son 

kademe, enerji elde etmek için bazı bileşikleri ve yeni hücre dokularını 

oluşturmak için de karbonu okside eden farklı mikroorganizmaların, 

ayrışma ürünlerini asimilasyonu ile sona erer. 
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Bitkisel atıkların yapısındaki basit bileşikler uygun koşullar altında 

birkaç gün içinde tamamen yeni hücre bileşenlerine ve CO2’e 

dönüştürülürler. Örneğin glukoz, 1 veya 2 gün içinde 

mikroorganizmalar tarafından tamamen metabolize edilmektedir. 

Amino asitler de mikroorganizmalar tarafından hemen 

kullanılmaktadır. Bu arada parçalanan veya ölen hücrelerin sitoplazmik 

bileşenleri de diğer mikroorganizmalar tarafından kolay bir şekilde 

kullanılmaktadır. Organik atıkların ayrışması ilerledikçe, ayrışmaya 

dirençli maddeler birikmeye ve reaktif aromatik bileşikler oluşmaya 

başlamaktadır. Fenolik bileşikler gibi reaktif aromatikler, yeni 

polimerik materyalleri oluşturmak üzere kondensasyon reaksiyonlarına 

katılmaktadır. Bu yeni polimerlerlerin bir kısmı orijinal bitki 

dokularından bile daha dirençli olabilmektedir. Bu yeni meydana gelen 

kompleks karbon materyallerinin oluşturduğu havuz, ayrışmaya karşı 

son derece dirençli olup toprak organik maddesini (TOM) 

oluşturmaktadır. Humifikasyon olarak bilinen bu süreç, atıkların 

mikrobiyal ayrışması ile eş zamanlı olarak yürümektedir. Toprağa giren 

ham bitkisel atıklardaki karbonun sadece % 10-20’si toprak organik 

maddesine katılmaktadır. 

Bitkisel artıklar, serbest amino asitler, organik asitler ve şeker gibi suda 

eriyebilir ve toprak mikroorganizmalarının büyük bir çoğunluğu 

tarafından hemen kullanılabilen organik bileşikleri içerirler. Bu 

materyaller anabolik (daha basit moleküllerden hücre bileşenlerinin 

sentezini içeren biyokimyasal reaksiyonlar) ve katabolik (hücrenin 

enerji üretiminde kullandığı biyokimyasal reaksiyonlar) reaksiyonlarda 

kullanılmak üzere mikroorganizmalar tarafından hemen alınırlar. Suda 
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eriyebilir bileşikler genellikle bakteriler ve şeker mantarları (Mucor ve 

Rhizopus türleri gibi)  tarafından kullanılırlar. Hızlı bir gelişim gösteren 

bu mikroorganizmalar toprağın zimogen canlılarıdır.  

Yeşil gübreleme ile topraklara önemli miktarda protein gelmektedir. 

Peptid bağları ile bağlı amino asitlerin bir polimeri olarak proteinler, 

toprakta hemen ayrışabilirler. Mikroorganizmaların büyük bir 

çoğunluğu oluşturdukları protolitik enzimlerle (proteaz, peptidaz) 

proteinleri amino asitlere hidrolize ederler. Bu ürünler daha sonra daha 

ileri katabolizma için ya hücreye transfer edilir ya da yeni proteinlerin 

sentezinde kullanılır. 

 

Bitkisel atıklardaki en yaygın strüktürel polisakkarit, selülozdur. Yapı 

olarak selüloz molekülü, ß-bağları ile birbirine bağlanmış düz zincir 

şeklindeki glikoz birimlerinden ibarettir. Her selüloz molekülü, 10.000 

glikoz birimi içerebilir. Bitkilerin selüloz içeriği yaşlandıkça artar. 

Genç bitkilerde bu oran % 15 iken, yaşlı dokularda % 50’ye kadar 

çıkmaktadır. Selüloz aynı zamanda fungus ve alg hücre duvarının 

önemli bir bileşenidir. Selüloz suda erimeyen ve hücreye giremeyecek 

kadar büyük bir polimer olduğu için öncelikle ekstraselüler enzimler 

tarafından daha küçük birimlere ayrılması gerekmektedir. Ancak bu 

işlemden sonra mikrobiyal hücreye transfer edilebilir. Selüloz toprakta 

selülaz olarak bilinen bir enzim grubu tarafından ayrıştırılır. Bu 

enzimler vasıtasıyla selülozun glikoz moleküllerine ayrıştırılmasından 

sonra enerji ve biyokütle üretimi için hücrede metabolize edilebilir. 

Trichoderma, Aspergillus, Penicillium ve Fusarium gibi toprak 
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fungusları ile Streptomyces (Aktinomiset) ve Pseudomonas ve Bacillus 

gibi bakteriler, selülozun ayrıştırılmasında etkili önemli 

organizmalardır.  

 

Hemiselüloz olarak tanımlanan polisakkaritler, toprağa selülozdan 

sonra ikinci düzeyde yüksek miktarlarda katılan ve mikroorganizmalar 

için önemli besin ve enerji kaynağı sağlayan ana bitki bileşenleridir. 

Hemiselülozlar, heksoz (6-C’lu şekerler), pentoz (5-C’lu şekerler) ve 

üronik asitleri içerirler. Bitkisel artıkların yaklaşık % 30’unu 

oluştururlar ve yapılarında genellikle 50-200 arasında şeker birimi 

bulundururlar. Hemiselülozun ayrışması genellikle selülozun 

ayrışmasından daha hızlıdır.  Aerob ve anaerob mikroorganizmaların 

çoğu, hemiselülozları gelişme ve yeni hücre sentezi için 

kullanmaktadırlar. Hemiselülozlar toprakta birçok mikroorganizma 

grubu tarafından ayrıştırılabilmektedirler. 

Lignin genellikle bitkisel dokuların üçüncü yaygın bileşiğidir.  Genç 

bitkilerin lignin içeriği % 5’ten daha az iken, olgun bitkiler % 15 lignin 

içerebilir. Ligninin ana yapısını fenilpropenler oluşturur. Lignin tipik 

olarak 500-600 arasında fenilpropen içerir. Yapısında aromatik halka 

içermesi nedeniyle topraktaki ayrışması diğer doku bileşenlerinden 

daha yavaştır. Topraklara hem kökler hem de toprak üstü bitki 

dokularından önemli miktarda lignin girmektedir. Lignin 

moleküllerinin büyüklüğü, azot içermemesi ve kompleks yapısından 

dolayı ayrışma hızı selüloz ve hemiselülozdan yaklaşık 3 kat daha 
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yavaştır. Ligninin ayrışmasından sorumlu mikrobiyal grup özellikle 

funguslardan Basidiomycetlerdir. Bununla beraber aktinomisetlerden 

Streptomycet ve bakterilerden de Pseodomonas ve Flavobacterium 

lignini ayrıştırabilirler. Ligninin ilk ayrışma ürünleri 

mikroorganizmalar tarafından hemen kullanılamadığından toprakta 

birikmekte ve tekrar polimerizasyon reaksiyonlarına girerek humin 

maddelerinin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu nedenle toprak 

humusunun oluşumu ile ligninleşmiş bileşiklerin ayrışması ve ayrışma 

ürünleri arasında yakın bir ilişki vardır. 

Bitkisel artıkların ayrışmasını ve mikroorganizmaların çoğalmasını 

hızlandıran uygun koşullar şunlardır:  

1. Düşük lignin içerikli ve küçük boyutlu bitkisel artıklar 

2. Uygun miktarda yarayışlı azot veya düşük C/N oranına sahip 

atıklar 

3. Nötr toprak pH’sı 

4. Uygun toprak nemi ve havalanması  

5. Uygun bir toprak sıcaklığıdır. 

Sıcaklık ve toprak nemi, bitkisel atıkların ayrışma hızında son derece 

etkili faktörlerdir. Sıcaklığın düşük derecelerden 20 °C’lere çıkması ile 

ayrışma hızı artmaktadır. Maksimum düzeydeki bir ayrışma için 

toprağın su içeriği, su tutma kapasitesinin yaklaşık % 60’ı olmalıdır. Bu 

nem düzeyi oksidatif olaylar için iyi bir havalanma koşulu ve 

dekompozisyon olayında daha aktif rol oynayan heterotrof 

mikororganizmaların tüm grupları için yeterli nemi sağlamaktadır. 
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Çengel ve ark. (2009), yürüttükleri organik bağ denemelerinde; arpa+ 

fiğ (A+F), bakla + fiğ (B+F) ve çiftlik gübresi (ÇG) uygulamalarının 

topraktaki mikrobiyal aktivite üzerine etkisini araştırmışlardır. Yeşil 

gübre olarak bakla+fiğ karışımı 10+4 kg/da; arpa+fiğ karışımı 5+6 

kg/da ve çiftlik gübresi de 1 t/da düzeyinde uygulanmıştır. Topraktaki 

toplam organik karbon miktarının artışında en fazla etkili uygulamanın 

A+F, humik madde artışında ise A+F ve B+F uygulamalarının olduğu 

belirlenmiş; ayrıca, topraktaki mikrobiyolojik aktiviteyi çitlik 

gübresine oranla yeşil gübrelerin daha fazla uyardığı saptanmıştır.  

Bir yıl arayla 2 kez yapılan yeşil gübrelemenin toprağın fiziksel ve 

biyolojik özellikleri, buğday verimi ve azot alımı üzerindeki etkileri 

Abdallahi ve N’Dayegamiye (2000) tarafından araştırılmıştır.  Yeşil 

gübreler olarak çayır üçgülü (Trifolium pratense L.), karabuğday 

(Fagopyrum esculentum L.), darı (Sorghum sudanensis L.), hardal 

(Brassica hirta Moench) ve kolza (Brassica campestris L.) bitkisi 

kullanılmıştır. Araştırıcılar yeşil gübre uygulamalarının kontrole oranla 

mikrobiyal biyokütle, alkalin fosfataz ve üreaz aktiviteleri ile N 

mineralizasyon kapasitesini istatistiki anlamda artırdığını tespit 

etmişlerdir.  

Toprağın mikrobiyal biyokütlesi ve mikrobiyal enzimler, toprak 

yönetimindeki değişikliklere diğer değişkenlerden daha hızlı tepki 

verebilirler ve bu nedenle biyolojik değişimlerin erken göstergeleri 

olarak değerlendirilirler (Garcia ve ark., 2000; Masciandaro ve ark., 

2004). Aslında, toprağın sürdürülebilir mikrobiyolojik aktivitesini de 

gösterirler (Paul ve Clark, 1989). Bu nedenle, mikrobiyal biyokütle ve 
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enzimatik aktivitelerin ölçümü, toprağa ilave edilen bitkisel veya 

hayvansal atıkların dönüşümlerinin hassas göstergeleridir.  

Yeşil gübre olarak kullanılan Trifolium pratense, L. (TP), Brassica 

napus, L. (BN) ve ikisinin karışımının toprağın biyolojik özellikleri 

üzerinde etkisinin araştırıldığı bir çalışmada; tüm yeşil gübrelerin etkili 

olduğu, fakat en yüksek etkiyi TP uygulamasının gösterdiği 

belirlenmiştir. Kontrole oranla TP yeşil gübresinin mikrobiyal 

biyokütleyi % 79, dehidrogenaz aktivitesini % 92, üreaz aktivitesini % 

94, β-glukozidaz aktivitesini % 99, fosfotaz aktivitesini % 88 ve 

arilsülfataz akitivitesini ise % 96 oranında artırdığı saptanmıştır (Tejada 

ve ark., 2008).  

Stark ve ark., (2007), toprağa farklı yeşil gübrelerin eklenmesinden 

sonra, toprak mikrobiyal biyokütlesinin ve toprak solunumunun kısa 

sürede arttığını belirlemişlerdir. Toprak mikrobiyal biyokütle 

karbonundaki ve toprak solunumundaki bu artış, otokton mikrobiyal 

aktiviteyi uyaran ve eksojen mikroorganizmaların toprağa girişini 

sağlayan çabuk ayrışabilir materyallerin toprağa karıştırılmasından 

kaynaklanmaktadır (Blagodatsky ve ark., 2000). CO2 üretimi yoluyla 

ölçülen toprak mikrobiyal solunumu, mikrobiyal aktivitenin doğrudan 

bir göstergesidir ve dolaylı olarak organik materyalin ayrışabilirlik 

düzeyini gösterir (Tejada ve ark., 2006). 

Toprak mikroorganizmaları, çeşitli hücre dışı enzimler salgılayarak 

organik maddeleri ayrıştırmaktadır. Bu nedenle yeşil gübrelerin toprağa 

uygulanmasından sonra topraktaki enzimatik aktivitenin artması 

beklenir. Zira toprağa ilave edilen bitkisel atıklar gerek hücre içi ve 
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gerekse hücre dışına salgılanan enzimleri içerirler ve topraktaki 

mikrobiyal aktiviteyi uyarırlar. Bununla birlikte, arazi koşullarında 

yeşil gübrelerin ayrışması sadece topraktaki mikrobiyal aktiviteye bağlı 

değildir.  Ayrışmayı etkileyen diğer faktörler C/N oranı, bitkisel atığın 

biyokimyasal yapısı, toprak ile bitkisel atığın temas düzeyi ve toprak 

özellikleri ve iklim koşullarıdır. Tejada ve Gonzalez (2006)’e göre, 

organik atıkların C/N oranı, mineralizasyon ve immobilizasyon 

arasındaki dengeyi büyük ölçüde belirlemektedir. C/N oranı, bir bitkisel 

atıktan mineralize olabilecek potansiyel N miktarını gösteren en 

belirleyici parametredir (Chaves ve ark., 2004). Maiksteniene ve 

Arlauskiene (2004), fiğ ve yulaf karışımı (C/N oranı 31) ile buğday 

samanına (C/N oranı 55) oranla, yonca ve melez üçgülü (C/N oranı 12 

ve 10) yeşil gübrelerinin daha yüksek mineralizasyon hızlarına sahip 

olduklarını bildirmişlerdir. Bu nedenle topraktaki mikrobiyal 

biyokütle-C ve enzimatik aktivitedeki artışlar, toprağa uygulanan yeşil 

gübrenin türüne bağlı olarak değişebilmektedir. 

Yeşil gübreleme-mısır-buğday münavebesi altındaki topraklarda üreaz 

ve dehidrogenaz enzim aktivitesindeki değişimleri inceleyen Sürücü ve 

ark. (2014); yeşil gübre olarak bakla bitkisinin toprak üstü ve altı 

aksamını farklı azot düzeylerinde topraklara karıştırmışlardır. 

Araştırıcılar, kışlık örtü bitki örtüsü olarak bakla uygulamasının 

toprağın enzim aktivitesini kontrole oranla arttırdığını, baklanın tüm 

aksamının toprağa karıştırılmasının dehidrogenaz ve üreaz enzim 

aktiviteleri üzerinde daha fazla etkili olduğunu saptamışlardır. 
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Khan ve ark. (2020), çeltik üretiminde yeşil gübre olarak uyguladıkları 

arpa (Hordeum vulgare) ve tüylü fiğin (Vicia villosa) toprağın besin 

madde yarayışlılığı, mikrobiyal grup, biyokütle ve enzim aktiviteleri 

üzerine etkilerini araştırmışlar ve inorganik gübrelemeye oranla yeşil 

gübrelerin ana mikrobiyal grupların bileşimini, mikrobiyal biyokütle-

C’u ve hidrolaz enzim aktivitesini önemli bir şekilde artırdığını 

saptamışlardır. Yeşil gübrelerin mikrobiyal gruplar ve enzim 

aktiviteleri üzerine etkisi farklı yönlerde olmuştur. Arpa bitkisi C-

döngüsü ile ilgili enzimler üzerinde, tüylü fiğ ise N ve P-döngüsü ile 

ilgili enzimler üzerinde daha etkili olmuşlardır. Bu farklılık 

muhtemelen yeşil gübrelerin kimyasal bileşimlerindeki farklılıktan ve 

C/N oranı tarafından kontrol edilen mineralizasyon hızlarından 

kaynaklanmıştır.  

Yeşil gübre uygulamaları toprağın mikrobiyal topluluk bileşimini de 

değiştirebilmektedir. Asghar ve Kataoka (2022); baklagil (tüylü fiğ) ve 

baklagil olmayan (Brassica juncea) bir yeşil gübre bitkisini 

uyguladıkları toprakların fungal topluluk bileşiminin kontrol toprağa 

oranla değiştiğini tespit etmişlerdir. Baklagillerin yeşil gübre olarak 

toprağa karıştırılmasının ise topraktaki yarayışlı inorganik azot miktarı, 

enzimatik aktivite ve fungal biyokütledeki artış nedeniyle daha iyi bir 

bitki gelişimini sağladığı bildirilmiştir. Yeşil gübre olarak Astragalus 

sinicus’un kullanıldığı araştırmalarda da çeltik bitkisinin endofitik 

bakteri topluluk bileşimini değiştirdiği saptanmıştır (Zhang ve ark., 

2013;  Wang ve ark., 2022). 
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5. SONUÇ 

Yeşil gübre uygulamaları, topraktaki mikrobiyal toplulukları doğrudan 

veya dolaylı yolla etkileyebilmektedir. Doğrudan etkisi toprağa yeşil 

gübre ile gelen bol miktardaki C ve N miktarından, dolaylı etki ise 

toprak özelliklerindeki iyileşmeden kaynaklanmaktadır. Toprak 

sıcaklığı ve pH, farklı gübreleme rejimleri ve bitkisel üretim sistemleri 

altındaki toprakların mikrobiyal bileşimini etkileyen önemli 

faktörlerdir. Bitkiler ise kök salgıları ile toprağın mikrobiyal 

çeşitliliğini etkilemektedir.  

Toprağa yeşil gübre olarak karıştırılan bitkisel atıklar, topraktaki 

mikroorganizma popülasyonu,  mikrobiyal biyokütle ve enzim 

aktivitesini artırmaktadır. Ortak yaşam sergilediği Rhizobium 

bakterilerinin transfer ettiği N nedeniyle dar bir C/N oranına sahip olan 

baklagiller toprağa karıştırıldığında uygun toprak ve iklim koşulları 

altında heteretrof yaşamlı bakteriler ve funguslar (C ve enerji kaynağı 

olarak organik maddeyi kullanan mikroorganizmalar) tarafından kısa 

sürede ayrıştırılırlar. Mineralizasyon süreci sonunda ortaya çıkan 

inorganik maddelerden bitkiler ve aynı zamanda ototrof bakteriler 

(karbonu inorganik C-kaynaklarından, enerjisini ise inorganik 

maddelerin oksidasyonundan elde eden bakteriler) de yararlanırlar. 

Ayrıca, yeşil gübre uygulamalarının toprak mikroflorası üzerinde 

meydana getirdiği artışın bir sonucu olarak da, bakteri ve funguslarla 

beslenen toprak mikrofaunasının da (protozoa ve nematodlar) 

popülasyonlarında önemli artışlar meydana gelmektedir.  
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Yeşil gübre olarak baklagil bitkileri ile baklagil olmayan bitkilerin 

topraktaki mikrobiyal gruplar ve enzim aktivitesi üzerindeki etkileri 

farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bilimsel 

platformlarda, baklagil olmayan yeşil gübrelerin toprağın mikrobiyal 

topluluğu ve işlevleri üzerindeki sinerjik etkileri ile toprak verimliliği 

ve üretkenliği ile ilişkilerini araştıran araştırmalara hala ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Yeşil gübreleme, dünyanın birçok yerinde toprak üretkenliğini ve 

sürdürülebilirliğini iyileştirmek için kullanılan çok eski bir 

uygulamadır. Milattan 300 yıl önce, Yunanlıların bakla (Vicia faba 

L.)’yı toprağa gömdükleri; Roma İmparatorluğu’nda da toprağı 

iyileştirmek için bakla ve acı bakla türlerinin (Lupinus sp.) yetiştirildiği 

bildirilmiştir (Fageria, 2007). Çin’de 3000 yıl kadar önce özellikle 

baklagil familyasına ait bitkilerin çiçeklenme öncesinde toprağa 

karıştırıldığı rapor edilmiştir (Açıkgöz, 2021). MacRae ve Mehuys 

(1985)’un açıkladığına göre; Kuzey Amerika’da yeşil gübreleme 18. 

yüzyıldan beri uygulanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için 

1960'ların başına kadar çeşitli toprak verimliliği programlarında 

kullanılan yeşil gübreleme, kompost uygulaması, ürün rotasyonu ve ara 

ekim gibi uygulamalar, mineral gübre kullanımının artmasıyla 

azalmıştır (Fageria, 2002). Son yıllarda, yüksek enerji maliyeti ve buna 

bağlı olarak yüksek kimyasal gübre fiyatları nedeniyle bu senaryo 

yeniden büyük ölçüde değişmiştir. Ayrıca, artan ve gelişigüzel 

kullanılan kimyasal gübre uygulamalarına ilişkin ekolojik ve çevresel 

kaygılar, organik gübre kullanımını da gerekli kılmıştır (Ayoub, 1999; 

Fageria, 2002). Bunun yanı sıra, sürdürülebilir tarım sistemlerinin 

geliştirilmesi ihtiyacı nedeniyle günümüzde, yeşil gübrelemeye olan 

ilgi yeniden canlanmıştır (Fageria, 2007). 

Temelde, toprak verimliliğini arttırmak ve/veya iyileştirmek amacıyla 

uygulanan yeşil gübrelemenin; kendinden sonra gelen ürünlerin 

verimini arttırdığı, yetiştirme sistemi ve bitki türlerine bağlı olarak 
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birçok bitkide ürün kalitesini iyileştirdiği bilinmektedir. Bu bölümde, 

yeşil gübrelemenin önemli uygulama alanlarından biri olan tarla 

bitkileri tarımındaki etkileri üzerinde durulmuştur.   

2. YEŞİL GÜBRELEMENİN TARLA BİTKİLERİNİN VERİM 

VE KALİTESİNE ETKİLERİ  

Yeşil gübrelemenin toprağın azot (N) ve organik madde miktarını 

artırmak, toprağın yapısını düzeltmek, topraktaki bitki besin 

maddelerini daha yarayışlı hale getirmek, kendinden sonra gelen 

ürünün verimini ve kalitesini arttırmak, müteakip bitkinin gübre 

ihtiyacını azaltmak, hastalık ve zararlıların azalmasını sağlamak gibi 

pek çok faydası vardır (Fageria, 2007; Altın ve ark., 2009; Açıkgöz, 

2021).  

Yeşil gübreleme uygulamalarından sonra ekilen ürünlerin veriminde 

önemli düzeyde artışlar, kalitesinde ise iyileşmeler meydana 

gelmektedir.  

Özyazıcı ve Manga (2000) tarafından Çarşamba Ovası sulu 

koşullarında yürütülen ve koca fiğ (Vicia narbonensis L.), adi fiğ (Vicia 

sativa L.), Anadolu üçgülü (Trifolium resupinatum L.), mürdümük 

(Lathyrus sativus L.), yem bezelyesi (Pisum arvense L.) ve ak acıbakla 

(Lupinus albus L.)’nın yeşil gübre bitkisi olarak kullanıldığı bir 

çalışmada, mısır+yeşil gübreleme+mısır ve mısır+yeşil 

gübreleme+ayçiçeği ekim nöbeti sistemleri ele alınmıştır. Araştırmanın 

sonucunda; yazlık ana ürün mısır ve ayçiçeği bitkilerinde en yüksek 

tane verimlerinin, koca fiğ ve adi fiğin tüm aksamlarının toprağa 

karıştırıldığı yeşil gübreleme uygulamalarından elde edildiği ve yeşil 
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gübre uygulamalarının kontrole göre, sırasıyla mısırda % 51.7 ve % 

50.0, ayçiçeğinde ise % 36.8 ve % 36.4’lük verim artışları sağladığı 

belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, her iki bitkide bitki boyu, bin tane 

ağırlığı ve ham protein oranı ile mısırda koçan uzunluğu ve koçanda 

tane sayısı, ayçiçeğinde tabla çapı ve ham yağ oranı gibi verime etkili 

bazı parametreler ile kalite özelliklerinin yeşil gübre uygulamaları ile 

olumlu yönde etkilendiği rapor edilmiştir.  

Mureithi ve ark. (2005) tarafından Orta Kenya’da 1997 yılında 

başlatılan ve 3 yıl süren bir araştırmada, mısır (Zea mays L.) üretim 

sistemine baklagillerin yeşil gübre olarak dâhil edilmesinin etkileri 

değerlendirilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen baklagiller, mısır 

ekiminden iki hafta sonra mısır sıraları arasına dikilen Mucuna pruriens 

L. ve Crotalaria ochroleuca olmuştur. Araştırma sonucunda baklagil 

uygulamalarının, kontrol konusunda yaklaşık 1.0 t/ha olan mısır tane 

verimini, ortalama 1.6 t/ha’a yükselttiği bulunmuştur. 

Zahir ve ark. (2011)’nın Pakistan’da yaptıkları bir çalışmada; yeşil 

gübre bitkisi olarak kullanılan maş fasulyesi (Vigna radiata), börülce 

(Vigna unguiculata), soya fasulyesi (Glycine max), sesbanya (Sesbania 

rostrata), güvercin bezelyesi (Cajanus cajan) ve sakız fasulyesi 

(Cyamopsis tetragonoloba) uygulamalarından sonra elde edilen 

buğdayın tane, saman ve N verimlerinin, üç yıllık nadasa dayalı çeltik-

buğday rotasyonuna göre önemli ölçüde daha fazla olduğunu tespit 

etmişlerdir. Araştırıcıların bildirdiğine göre, nadasla kıyaslandığında, 

yeşil gübreleme sonucunda elde edilen ortalama iyileşme; buğdayın 

tane veriminde % 18.1, saman veriminde % 18.4, buğdayın tane ve 
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samanında toplam N alımında % 59.7 olmuştur. Araştırmada ayrıca; 

buğdayda tane veriminde % 27.5, saman veriminde % 24.5 ve N 

alımında % 82.8 ile en büyük kazanımın sesbanyanın yeşil 

gübrelenmesinden elde edildiği açıklanmıştır.  

Karakurt ve ark. (2016) Ankara’da, kıraç koşullarda yaptıkları bir 

araştırmada da; yeşil gübreleme (tüylü fiğ, tritikale, aspir, anız+sap 

ilavesi, fiğ+tritikale karışımı, kışlık mercimek, yaygın fiğ, yazlık 

mercimek), nadas (geleneksel nadas-Mart sonu) ve geç nadas (Haziran 

sonu) uygulamalarının makarnalık buğdayın verim ve kalitesi 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Araştırmacılar, tüylü fiğden sonra 

yetiştirilen makarnalık buğdayın en iyi sonuçları verdiğini; bunu da, 

yaygın fiğ ve geleneksel nadas uygulamalarının izlediğini 

bildirmişlerdir.  

Yunanistan’da yapılan bir çalışmada; mısır melezlerinin verim ve verim 

özellikleri üzerine, yeşil gübre uygulamalarının etkisi belirlenmiş ve 

yeşil gübre bitkisi olarak çayır üçgülü (Trifolium pratense L.) ile ak 

üçgül (T. repens L.) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; yeşil gübre 

olarak kullanılan bitkilerin, mısır verimini % 5-6’ya kadar arttırdığı ve 

Yunanistan koşullarında mısır verimliliği için hem çayır üçgülü hem de 

ak üçgül yeşil gübrelemesinin faydalı olacağı bildirilmiştir (Kanatas ve 

ark., 2020). 

Yeşil gübre uygulamalarının kendinden sonra gelen buğday, mısır ve 

patates verimleri üzerine etkisini göstermek için Ma ve ark. (2021); bu 

bitkilerin üretiminde gerçekleştirilen yeşil gübre kullanımı ile ilgili 

yapılan araştırmaları toplamışlar; buğday için 66, mısır için 30, patates 



155 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

için ise 8 adet çalışmayı değerlendirmişlerdir. Bu araştırmalarda yeşil 

gübre bitkisi olarak; soya fasulyesi (Glycine max), maş fasulyesi 

(Phaseolus aureus), yonca (Medicago sativa), sarı taşyoncası 

(Melilotus officinalis), tüylü fiğ (Vicia villosa), fasulye (Phaseolus 

vulgaris), bezelye (Pisum sativum), krotalarya (Crotalaria juncea),  

kolza (Brassica napus), Şubat orkidesi (Orychophragmus violaceus) ve 

İtalyan çimi (Lolium multiflorum)’nin kullanıldığı belirtilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda araştırıcılar; mısır verimini, tüm yeşil gübre 

uygulamalarının; buğday verimini ise, sadece baklagil familyasına ait 

yeşil gübre bitkilerinin; patates verimini de, sadece baklagil familyasına 

ait olmayan yeşil gübre bitkilerinin arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Yürütülen diğer bazı çalışmalarda da, genel olarak, yeşil gübrelerin 

uygulanmasının; toprakların fiziko-kimyasal ve biyolojik özellikleri ile 

makro ve mikro besin maddelerinin miktarını iyileştirerek mısır (Tejada 

ve ark., 2008), çeltik (Shah ve ark., 2011; Gao ve ark., 2016; Wang ve 

ark., 2022), susam (Jalilian ve ark., 2022a) gibi bazı önemli tarla 

bitkilerinde verimi arttırdığı, bazı ürünlerin kalite parametrelerini 

iyileştirdiği rapor edilmiştir.  

Azot bitki büyümesi için önemli bir makro besin elementi olup yaşam 

süreçlerini hızlandıran proteinler, protoplazma, enzimler ve biyolojik 

katalizör ajanların önemli bir parçası; bitkilerde nükleoproteinlerin, 

amino asitlerin, aminlerin, şeker asitlerinin, polipeptitlerin ve organik 

bileşiklerin yapı taşı; fotosentez sürecinde önemli bir rol oynayan 

klorofilin bileşenidir. Yeşil gübreleme uygulamalarında; bitkilerin 

büyüme, verim ve kalitelerinde iyileşmelerin meydana gelmesi, yeşil 
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gübre bitkileri ile toprağa ilave edilen azotun yukarıda sayılan 

metabolik ve fizyolojik işlevlerinden kaynaklanmaktadır. Ek olarak; 

yeşil gübrenin ayrışması, bitki besin maddelerinin tarlaya geri 

kazandırılması işlemidir. Bitki artıkları ile besin döngüsü toprakta aynı 

zamanda mikrobiyal aktiviteyi de arttırır. Tüm bu süreçler de ürün 

verimliliğinde olumlu etkilere sahiptir. 

Yeşil gübrelemeden sonra yetiştirilen tarla bitkilerindeki verim artışı, 

yeşil gübre olarak kullanılan bitkiler ve bu bitkilerin biyokütle 

miktarları ile yakından ilişkilidir. Toprağa gömülen yüksek miktardaki 

biyomas topraktaki ayrışmaya bağlı olarak daha fazla organik madde 

oluşmasını ve bitki besin maddelerinin elverişli hale gelmesini sağlar. 

Bu durum doğal olarak ekilen ürünlerin verim ve kalitesinin 

iyileşmesinde rol oynar.     

Çarşamba Ovası’nda yapılan yeşil gübreleme uygulamasında, en fazla 

biyomas üreten yeşil gübre bitkisi koca fiğ olmuş ve toprağa gömülen 

koca fiğden sonra ekilen mısır ile ayçiçeği bitkilerinde daha yüksek tane 

verimi elde edilmiştir (Özyazıcı ve Manga, 2000). Liu ve ark. (2009), 

organik katkı maddelerinin miktarının ve türünün değiştirilmesinin 

veya kontrol edilmesinin, çeltik toprağının besin içeriğini ve çeltik 

verimini arttırabileceğini bildirmişlerdir. Ross ve ark. (2009), 

Kanada’da yeşil gübre olarak kullanılan bazı bitkilerin arpa verimi 

üzerine etkilerini belirlemek için verimli ve verimsiz topraklara sahip 

iki lokasyonda yürüttükleri çalışmalarında; yeşil gübre bitkisi olarak tek 

yıllık üçgül türlerinden uzun dişli üçgül (Trifolium michelianum Savi), 

İskenderiye üçgülü (T. alexandrinum L.), kırmızı üçgül (T. incarnatum 
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L.), İran üçgülü (T. resupinatum L.), çok yıllık üçgül türlerinden melez 

üçgül (T. hybridum L.), çayır üçgülü (T. pratense L.) ve ak üçgül (T. 

repens L.)’ü ve buğdaygil bitkisi olarak da çavdarı (Secale cereale L.) 

kullanmışlardır. Araştırmacılar, tek yıllık üçgül türlerinin biyokütle 

veriminin çok yıllıklardan fazla olduğunu ve en yüksek verimin 

İskenderiye üçgülünden elde edildiğini bildirmişlerdir. Araştırmada 

ayrıca, verimli topraklarda yeşil gübrelerin topraktaki N miktarı ile arpa 

verimi üzerine etkisinin daha az olduğu; verimsiz topraklara sahip 

lokasyondaki denemede, uzun dişli üçgül türü hariç tüm üçgül türlerinin 

arpanın verimini arttırdığı ve çok yıllık üçgüllerden sonra ekilen arpada 

tane veriminin, tek yıllık üçgüllerden sonra ekilene göre daha fazla 

olduğu rapor edilmiştir. Bilalis ve ark. (2012), mısırdan önce yeşil 

gübre bitkisi olarak adi fiğ (Vicia sativa), yem baklası (Vicia faba) ve 

bezelye (Pisum sativum) kullanmışlar; yem baklası ile adi fiğin, 

bezelyeye göre daha yüksek biyokütle oluşturduğunu ve en düşük 

verimin, yeşil gübre olarak bezelye kullanıldığında elde edildiğini; adi 

fiğin, yeşil gübre kullanımı için en uygun tür olduğunu bildirmişlerdir. 

Yapılan bir araştırma, yeşil gübre türlerinin ve dozunun (5, 7.5 ve 10 

t/ha) mısırın yaprak alanını, gövde çapını, koçan uzunluğunu ve tane 

verimini artırdığını göstermiştir. Maş fasülyesi, yer fıstığı ve 

Centrosema pubescens bitkilerinin yeşil gübre olarak kullanıldığı bu 

araştırma sonucunda; en yüksek besin alımı % 7.68 N, % 0.39 fosfor 

(P), % 0.09 potasyum (K) ve mısır üretimi (6.44 t/ha) hektara 10 ton 

uygulanan C. pubescens yeşil gübre uygulamasından elde edilmiştir 

(Idham ve ark., 2021).  



YEŞİL GÜBRELEME| 158 

 

Leucaena leucocephala yeşil gübre bitkisinin üç farklı uygulama 

seviyesinin (0, 6.3 ve 12.6 t/ha) ele alındığı bir araştırmada; mısır 

çeşitlerinde kuru madde (KM), ham protein (HP), eter ekstrat, kül, asit 

deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötral deterjanda çözünmeyen lif 

(NDF), kalsiyum (Ca), K, P, demir (Fe), bakır (Cu) ve çinko (Zn) 

oranları yönünden yeşil gübre dozları arasında anlamlı farklılıkların 

olduğu, en yüksek KM, eter ekstrakt, NDF, ADF, Ca, K, P ve Cu 

oranlarının 12.6 t/ha, en yüksek HP, kül ve Zn oranlarının ise 6.3 t/ha 

yeşil gübre uygulama seviyesinden elde edildiği bildirilmiştir 

(Okukenu ve ark., 2022).   

Yeşil gübreleme ile toprağa önemli miktarda N kazandırılmaktadır. Bu 

miktar, kullanılan yeşil gübre bitkisine göre değişmekle birlikte; 

biyolojik N fiksasyon kapasitesine sahip baklagil yeşil gübre bitkileri 

ile çok daha önemli boyutlara erişmektedir. Bu nedenle yeşil gübreler 

ve/veya yeşil gübreleme, kendinden sonra gelen ürünlerin azot 

ihtiyacının bir kısmını hatta bazı durumlarda tamamını karşılamakta; 

yeşil gübreleme bu yönüyle, tarla bitkileri yetiştiriciliğinde azotlu 

gübre kullanımının azaltılmasında önemli katkılar sunmaktadır.    

Bu anlamda Fageria (2007), tek başına yeşil gübrelemenin maksimum 

verim için yeterli olamayacağını, bu nedenle yeşil gübrenin kimyasal 

gübrelerle birlikte kullanılmasının en iyi uygulama olduğunu, böylece 

kimyasal gübre uygulama miktarının ve çevre kirliliği riskinin 

azalabileceğini, bitkisel üretim sistemlerinde de sürdürülebilirliğin 

artabileceğini bildirmiştir.  
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Aygün (2001), Menemen ekolojik koşullarında yaptığı bir çalışmada, 

yeşil gübre bitkisi olarak adi fiğ, bakla, yem bezelyesi, arpa, yemlik 

kolza ve adi fiğ+arpa karışımını kullanmış; ayrıca, geleneksel pamuk 

yetiştiriciliğinde kullanılan azotlu gübreleme ile pamuk anızının 

temizlenip toprağa karıştırılması ve pamuk hasadından sonra sapların 

arazinin dışına çıkarılması şeklindeki uygulamaları da denemeye 

almıştır. Araştırıcı; adi fiğ, bakla ve yem bezelyesi yeşil gübrelemesi ile 

azotlu ticari gübre uygulamasının pamukta kütlü verimini olumlu yönde 

etkilediğini bildirmiştir. Turgut ve ark. (2005), Bursa koşullarında 

yaptıkları çalışmada, şeker mısırın verimi ve bazı verim özellikleri 

üzerine yeşil gübreleme ile azotlu gübrelemenin etkisini 

araştırmışlardır. Yeşil gübre bitkisi olarak yem bezelyesi (Pisum 

sativum L.), adi fiğ (Vicia sativa L.) ve bakla (Vicia faba L.)’yı 

kullanırken, azotlu gübrede de 0, 12, 24 ve 36 kg/da dozlarını 

denemişlerdir. Araştırıcılar, denemenin sonucunda; yeşil gübreleme ile 

birlikte kullanılacak azotlu gübrenin, dekara 12 kg’a kadar 

azaltılabileceğini belirtmişlerdir.  

Bursa ekolojik koşullarında yapılan başka bir araştırmada da, kışlık ara 

ürün olarak ot üretimi ve yeşil gübreleme amacıyla adi fiğ (Vicia sativa 

L.) yetiştirilmiş; her iki uygulamadan sonra farklı N dozları (0, 7.5, 

15.0, 22.5, 30.0 ve 37.5 kg N/da) uygulanarak mısır bitkisi 

yetiştirilmiştir. Buğday anızının, kontrol olarak kullanıldığı çalışmanın 

sonuçlarına göre; yeşil gübreleme amacıyla yetiştirilen adi fiğden sonra 

ekilen mısıra uygulanacak 15 kg N/da dozunun yeterli olacağı, buğday 

anızına ekilen mısırda N dozu arttıkça tane veriminin 30 kg N/da 

dozuna kadar artış gösterdiği belirtilmiştir (Uzun ve ark., 2005). 



YEŞİL GÜBRELEME| 160 

 

Başka bir çalışmada, Özyazıcı ve ark. (2009); Çarşamba Ovası 

koşullarında yeşil gübrelemenin, kendisinden sonra yetiştirilen mısır ve 

buğdayda, kimyasal gübrelerin kullanımını azaltma olanaklarını 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Yeşil gübreleme + mısır + buğday 

münavebe sisteminin uygulandığı ve yeşil gübre bitkisi olarak yem 

baklası (Vicia faba L.)’nın kullanıldığı araştırmada, yem baklasının 

tamamen toprağa gömüldüğü ve otu biçilip kaldırıldıktan sonra geriye 

kalan anızının toprağa gömüldüğü iki farklı yeşil gübreleme 

uygulaması yapılmış; her iki uygulamadan sonra münavebe dâhilinde 

mısır ile buğday yetiştirilmiş ve mısır için 0, 6, 12, 18 kg N/da, buğday 

için 0, 5, 10, 15 kg N/da azot uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, 

Çarşamba Ovası koşullarında kışlık ara dönemde yeşil gübre olarak 

yem baklasının yetiştirilebileceği; yeşil gübreleme amacıyla yetiştirilip 

toprağa gömülen yem baklası üzerine ekilen mısıra 12 kg/da, mısırdan 

sonra yetiştirilen buğdaya ise 10 kg/da N verilmesinin yeterli olacağı 

bildirilmiştir. 

Islam ve ark. (2019)’nın yaptığı bir araştırmada, yeşil gübre ve azotlu 

gübrenin çeltiğin verim ile bazı özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. 

Araştırmada, iki adet baklagil familyasına ait yeşil gübre bitkisi 

(Sesbania aculata ve Crotalaria juncea) ile on iki farklı uygulama 

[Kontrol (yeşil gübre yok + kimyasal gübre yok), Sesbania aculeata + 

N0, Sesbania aculeata + N15, Sesbania aculeata + N30, Sesbania 

aculeata + N45, Sesbania aculeata + N60, Crotalaria juncea + N0, 

Crotalaria juncea + N15, Crotalaria juncea + N30, Crotalaria juncea + 

N45, Crotalaria juncea + N60 ve N60] ele alınmıştır. Araştırmada, yeşil 

gübrenin azotlu gübre ile birleştirilmesi sonucu elde edilen çeltik tane 
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verimi, kontrol ve N60 uygulamalarına göre daha yüksek olmuştur. 

Araştırma sonuçlarına göre; sürekli kimyasal gübre kullanımının 

çeltikte verim kayıplarına yol açabileceği ve bu durumdan, yeşil gübre 

ile azotlu gübrenin birlikte uygulanmasıyla kaçınılabileceği 

öngörülmüştür. 

Yeşil gübrelemenin kimyasal gübreler ile birlikte denendiği bir başka 

araştırmayı da Zhou ve ark. (2020) Güney Çin’de gerçekleştirmişlerdir. 

Bu çalışmada; gübresiz, kimyasal gübre, kimyasal gübre + yeşil gübre, 

kimyasal gübre + çeltik samanı, kimyasal gübre + yeşil gübre + çeltik 

samanı uygulamaları incelenmiş; yeşil gübre bitkisi olarak da, 

Astragalus sinicus L. kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; en düşük 

çeltik veriminin gübresiz parsellerden, en yüksek verimin de kimyasal 

gübre + yeşil gübre + çeltik samanı uygulamasından elde edildiği 

bildirilmiştir.  

Pakistan koşullarında yapılan bir çalışmada, yeşil gübreleme ve N 

kullanımının buğday verimini nasıl etkilediği araştırılmıştır. 

Araştırmada beş uygulama yeşil gübreleme; yeşil gübreleme + % 25 N 

(30 kg N/ha); yeşil gübreleme + % 50 N (60 kg N/ha); yeşil gübreleme 

+ % 75 N (90 kg N/ha); yeşil gübreleme + % 100 N (120 kg N/ha) 

gerçekleştirilmiştir. Yeşil gübre bitkisi olarak kullanılan sesbanya 

(Sesbania aculeata)’dan sonra buğdayın ekildiği bu araştırmanın 

sonucunda; yeşil gübrelemeden sonra buğdaya % 75 ve % 100 N 

uygulandığında, bitki boyu ve klorofil içeriği dışındaki tüm incelenen 

özelliklerde değerlerin yükseldiği ve daha fazla buğday tane verimi elde 

edildiği bildirilmiştir. Araştırmada ayrıca; azotlu gübre eklenmeden 
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sadece yeşil gübrelemenin buğday bitkilerinin N ihtiyacını 

karşılayamadığı rapor edilmiştir (Muhammad ve ark., 2022). 

Bazı araştırmalarda da yeşil gübreleme ile birlikte kullanılan ahır 

gübresinin bazı tarla bitkileri üzerine etkileri incelenmiştir. Örneğin; 

Akkaya ve Kara (2018), Isparta ekolojik koşullarında, fiğ ve kara 

buğday yeşil gübrelemesine ahır gübresini ekleyerek yazlık buğday 

yetiştirmişler ve verim ile bazı verim özellikleri ile protein içeriklerini 

incelemişlerdir. Geleneksel gübreleme (kontrol), ahır gübresi, fiğ yeşil 

gübreleme, karabuğday yeşil gübreleme, fiğ yeşil gübreleme + ahır 

gübresi ve karabuğday yeşil gübreleme + ahır gübresi uygulamalarının 

denendiği bu çalışmada; buğdayda en yüksek tane verimi ve protein 

oranı geleneksel gübre uygulamasından, bin tane ağırlığı ise fiğ yeşil 

gübreleme + ahır gübresi uygulamasından elde edilmiştir. Yeşil 

gübreleme ve ahır gübresi uygulamaları karşılaştırıldığında, en yüksek 

değerler fiğ yeşil gübreleme + ahır gübresi uygulamalarında tespit 

edilmiştir. Araştırıcılar, sürdürülebilir tarım koşullarında, fiğ yeşil 

gübreleme + ahır gübresi uygulamasının kabul edilebilir verim miktarı 

ve protein oranı bakımından alternatif olabileceğini bildirmişlerdir. 

İran’da yapılan bir başka çalışmada da hayvan gübresi ile yeşil 

gübrelemenin, susam verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, 

hayvan gübresi (0, 10 ve 20 t/ha) ve yeşil gübreleme (yeşil gübresiz, 

İskenderiye üçgülü, çemen ve tüylü fiğ) faktör olarak ele alınmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilere dayanarak; susam verimini 

artırmak için çemen yeşil gübresi ile birlikte 20 t/ha hayvan gübresinin 

kullanılması önerilmiştir (Jalilian ve ark., 2022b). 
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3. SONUÇ 

Yeşil gübreleme, çok eski zamanlardan beri bilinen, son yıllarda önemi 

yeniden artan bir uygulamadır. Uygun bitkiler kullanılarak yapılacak 

yeşil gübreleme ile kendinden sonra gelen bitkide verim artışı 

sağlanmakta, topraktaki besin madde miktarı artmakta, toprak 

verimliliğinin sürdürülebilirliği gerçekleştirilmektedir. Özellikle çok 

fazla azotlu gübre kullanılan ürünlerin yetiştiriciliğinde, kimyasal gübre 

ile yeşil gübrenin birlikte uygulanması hem kullanılacak kimyasal 

gübre miktarını hem de çevre kirliliği riskini azaltacaktır. Özellikle tek 

yıllık baklagil familyasına ait yem bitkilerinin, yeşil gübre bitkisi olarak 

ana üründen önce ekim nöbetine girerek ara ürün veya II. ürün olarak 

yetiştirilmesi, uzun vadede yeşil gübrelemeden beklenen faydaları daha 

belirgin ve fark edilir hale getirecektir. 
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1. GİRİŞ 

Uygun ekolojik ve coğrafik koşulları, geçmişten günümüze ticaret 

yolları üzerinde yer alması, farklı kültürlere sahip medeniyetlerin ev 

sahipliğini yapan Anadolu coğrafyası ile Türkiye, tarımsal anlamda da 

bahçe bitkileri kapsamında yer alan meyve ve sebze türleri ile bağcılık 

açısından önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Dünyada mevcut 

bitki gen merkezleri arasında hem Yakındoğu hem de Akdeniz 

havzasını kapsayan Türkiye, günümüzde kültürü yapılan birçok meyve, 

sebze türü ve populasyonlarının orijin merkezi durumundadır (Harlan, 

1951; Balkaya ve Yanmaz, 2001; Tan, 2010). Kıtaların kesişme 

noktasında yer alan Türkiye’de, farklı ekosistemlerden meydana gelen 

yapısı sayesinde, birçok iklim ve mikroklima görülmektedir. İklimde 

görülen bu geniş varyasyonun doğal bir sonucu olarak çok sayıda 

meyve, sebze ve süs bitkilerine ait tür ve çeşitler yetiştirilmektedir. 

Ekolojik koşulların desteklediği biyolojik çeşitlilik, Türkiye’yi 

endemik bitki türleri yönünden de önemli bir coğrafya haline gelmesini 

sağlamaktadır. Biyolojik çeşitlilik, zengin iklim ve coğrafi koşullar, 

tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine ihracat miktarının 

yükselmesine ve tarımın sürdürülebilirliğine imkân sağlamaktadır.  

Başta insanlar olmak üzere diğer bütün canlılar, hayatlarını doğal 

kaynaklara bağlı bir şekilde sürmek zorundadırlar. Bu doğal 

kaynakların başında ise tüm canlıların gıdalarını sağladıkları “toprak” 

gelmektedir. Kaynakların sınırlılığı ve koruma gereksinimi 

yenilenemez olan tarım topraklarının korunması ve kullanımında 

sürdürülebilirliğin önemi doğal olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca 
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bitkisel verimi artırmak için değişik girdilerin bitki gelişimi, verimi ve 

gıda kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi sürdürülebilir tarım için 

önemlidir. Toprak kaynaklarının sürdürülebilir olması ise toprak 

kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi ile sağlanmaktadır. Üzerinde 

yaşadığımız dünyanın “sürdürülebilirliği doğrudan bütün gıdaların 

bitkiler üzerinden sağlandığı toprağın sürdürülebilir” olmasına 

bağlıdır.  

Dünyada, bahçe bitkileri alanına giren türlerin yetiştiriciliği, üretim 

alanı ve toplam üretim miktarı yüksek potansiyele sahiptir; ayrıca, insan 

beslenmesi ve sağlığında önemli yeri olan kültür bitkilerini bünyesinde 

barındırmaktadır. Bahçe bitkilerinde yer alan bitki türlerinin 

Türkiye’deki 2021 yılı üretim verileri incelendiğinde; sebze türlerinin 

31.8 milyon ton, meyve türlerinin 24.9 milyon ton, üzüm üretiminin 

(bağ) 3.67 milyon ton olduğu belirlenmiştir (Anonim, 2022).  

Bahçe bitkileri türleri arasında yer alan sebzeler, Türkiye’de en fazla 

yetiştiriciliği yapılan bitki grupları arasında yer almaktadır. Türkiye, 

sebze üretim miktarı yönünden Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nden sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’de, 

50’nin üzerinde sebze türü yetiştirilirken; son yıllarda tüketici talepleri, 

gelişen piyasa koşulları, yeni türlerin tanıtımı ve gelişen turizm sektörü 

ile birlikte tüketimde de çeşitlilik artmış ve farklı sebze türleri 

yetiştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca gastronomide süregelen gelişmeler, 

tüketim şeklini zenginleştirmiş yeni (egzotik) sebze türleri, minyatür 

sebzeler, çimlendirilmiş tohumlar, filizler ve yenilebilir çiçekler ile tür 

zenginliği yanında sunum zenginliği de artmıştır.  
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Türkiye, yetiştirilen sebze türlerinin sayısı ve çeşitliliği bakımından da 

dünya ülkeleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Türkiye’de sebze 

üretimi farklı ekolojik koşullara bağlı olarak açık tarla koşulları veya 

örtüaltı sebzeciliği şeklinde yapılmaktadır. Açıkta sebze yetiştiriciliği 

sofralık ve sanayi sebzeciliğine, örtüaltı yetiştiriciliği ise sofralık 

üretime yönelik olarak yapılmaktadır. İhracata konu olan sebze 

türlerinin önemli bir bölümü gerekli kalite ve ürün 

standardizasyonunun sağlanabildiği örtüaltında yetiştirilebilme şansına 

sahip türlerden meydana gelir. Üretim sezonu dışında sebze 

yetiştiriciliğe imkân sağlayan seracılık, Türkiye’ye yıl boyu ihracat 

şansı vermesine karşın toplam sebze üretimi içerisinde ihracatın payı 

düşük kalmaktadır. Türkiye tarımının önemli tarım ürünleri arasında 

yer alan meyveciliğin diğer birçok tarımsal üretim dallarına göre daha 

yüksek bir gelir sağlaması, taze meyve ihracatı ve farklı şekillerde 

değerlendirilerek işlenmiş ürün ihracatının artması üretim alanlarının 

genişlemesine imkân sağlamaktadır. Diğer yandan son yıllarda kurulan 

meyvecilik işletmelerinin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, 

entansif işletme modelinin uygulanması, daha fazla bilgi ve modern 

teknolojilerin kullanılmasıyla başarıya ulaşmaktadır. Benzer yapı 

bağcılık alanında görülmektedir; üzüm yetiştiriciliği, Türkiye’nin 

bitkisel ürün deseninde üretim alanı ve üretim miktarı yönünden önemli 

bir yere sahiptir. Türkiye’de bağcılık da eski ve köklü bir kültüre 

sahiptir; üzüm, iklim ve toprak yönünden fazla seçici olmaması ve 

alternatif değerlendirme olanaklarına sahip olması nedeniyle dünyada 

ve Türkiye’de yaygın kültür bitkilerinden biridir. Türkiye, dünya üzüm 



YEŞİL GÜBRELEME| 172 

 

üretiminde 6. sırada yer alırken, üzüm yüksek biyoçeşitlilik ve yerel 

çeşitlere sahiptir (Semerci ve ark., 2015).  

Bahçe bitkileri tarımında son derece önemli potansiyele sahip 

Türkiye’de, diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi verim ve kaliteyi 

sınırlayan faktörlerin başında toprak özelliği gelmektedir. Aşırı gübre 

kullanımı, yanlış toprak işleme, bilinçsiz sulama yönetimi gibi bir dizi 

kültürel faaliyetler de istenilen kalitede verimin alınmamasında rol 

oynamaktadır. Bu nedenle, artan insan nüfusuna paralel olarak gıda 

güvenliğinin çok daha ciddi boyutlarda tartışıldığı günümüzde, bahçe 

bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin arttırılmasına yönelik 

sürdürülebilir tarımsal yaklaşımların ivedilikle hayata geçirilmesi önem 

taşımaktadır. Bu anlamda, toprak verimliliğini arttıran, toprakların 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştiren ve ürünlerin 

verim ve kalitesinde önemli katkıları olan yeşil gübreleme gibi ekolojik 

uygulamaların bahçe bitkileri tarımında çok daha fazla yer verilmesi 

gerekir. Bu bölümde, yeşil gübrelemenin bahçe bitkileri 

yetiştiriciliğindeki önemi irdelenmiştir.      

2. SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YEŞİL GÜBRELEME 

Türkiye’de tek yıllık bitki türlerinin üretim miktarları incelendiğinde bu 

türlerin büyük bir bölümünün bilimsel ürün rotasyonu uygulanmadan 

monokültür tarımı şeklinde devam ettiği görülmektedir. Bu durum;  

 Topraktaki besin döngüsünün bozulmasına, 

 Toprak verimliğinin korunabilmesi için aşırı girdi kullanımına ve 

dolayısıyla toprakların kirlenmesine,  

 Hastalık ve zararlı populasyonlarında artışına,  
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 Su kullanım etkinliği ve toprakların su tutma kapasitesinin negatif 

yönde etkilenmesine,  

 Bazı bitki türlerinin toprakta kirletici maddeler biriktirmesi gibi 

nedenler sonucunda ekosistem temelli tarımsal sürdürülebilirliğin 

ortadan kalkmasına neden olmaktadır.  

Türkiye’de uygulanan bitkisel üretimin pratik uygulamaları göz önünde 

bulundurulduğunda, tarım topraklarının organik madde içeriğinin 

istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Farklı kaynaklardan elde 

edilen organik gübreler veya kompostlaştırılmış bitkisel atıklar, 

bitkilerin gereksinimi olan besin elementlerini karşılaması yanında 

giderek azalan toprak organik maddesi miktarının artırılmasında da 

önemli katkılarda bulunmaktadır. Ancak organik kaynaklı gübreler 

yeterli miktarlarda bulunamamakta; var olanlar da, uygun şekillerde 

depolanıp toprağa uygulanamadığından tarımsal kaynaklı çevre 

kirliliğine sebep olmaktadır.  

Sürdürülebilir tarım sistemlerinde, toprağın sürdürülebilir kullanımında 

ekim nöbeti ve yeşil gübreleme tarımsal üretimin performansını, verim 

ve kalite özelliklerini önemli ölçüde etkilemekte ve iyi planlanmış ekim 

nöbetinin toprak verimliliği üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır 

(Schönhart ve ark., 2011). Genel olarak yeşil gübreleme; toprağı 

zenginleştirmek için yerinde büyütülmüş veya başka yerde büyütülmüş 

yeşil gübre bitkilerinin, gelişmelerinin belli bir döneminde bitkiler 

henüz yeşil iken, farklı toprak işleme yöntemleri kullanılarak toprak 

altına getirilmelerine denir. Sadece bu amaçla yetiştirilen bitkilere ise 

yeşil gübre bitkileri adı verilir.  
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Özellikle ahır gübresinin az bulunduğu yerlerde yeşil gübreleme ile 

toprağın organik madde kapsamı önemli ölçüde artırılmaktadır (Anaç 

ve Okur, 1996; Pitter ve Ryser, 1999). Yeşil gübrelemede toprağın 

organik maddesini artırması nedeniyle özellikle fiğ ile yapılan yeşil 

gübrelemenin diğer yeşil gübre bitkilerine göre daha iyi sonuçlar 

verdiği bildirilmektedir (Parton ve ark., 1987; Ryan, 1998; Whitbread 

ve ark., 2000; Katsvairo ve ark., 2002; Aslan ve ark., 2013). Sebze 

yetiştiriciliğinde baklagil sebzelerinin yeşil gübre olarak kullanımında 

toprak sağlığı ve verimliliğinin ve sürdürülebilirliğini artırmaktadır 

(Dinnes ve ark., 2002; Fageria ve Baligar, 2005). Sebze üretiminde ana 

ürün olarak baklagil türlerinin yetiştirilmesinin veya yeşil gübre bitkisi 

olarak değerlendirilmesi, bitki atıklarının toprakta parçalanması 

yoluyla; toprakta organik asit, amino asit, şeker, vitamin ve müsilajın 

artışını sağladığı bildirilmektedir (Shukla ve ark., 2011). Toprakta bu 

bileşiklerin artması özellikle meyvesi yenilen sebze türlerinde; bitki 

gelişmesi, fotosentez aktivitesi ve tüketilen kısımların tat ve aroma 

bileşenlerini olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye’de sebze olarak 

değerlendirilen fasulye, börülce ve bakla yüksek ekonomik potansiyeli 

nedeniyle tüm bölgelerde yetiştirilirken, bu türlerin çapa bitkisi (toprak 

havasından hoşlanan) olmaları sebebiyle düzenli toprak işlenmesi ile 

yetiştiriciliği yapılabilmektedir.  

Küresel iklim değişikliği (sıcaklık artışı, yetersiz su gibi) dünyayı 

etkilediği gibi Türkiye’yi de her geçen gün daha fazla etkilemektedir. 

Börülcenin dünyanın yarı kurak ve tropikal bölgelerinde diğer yemeklik 

baklagillerden sıcağa ve kurağa tolerans bakımından daha iyi 

olduğunun kanıtlanmış olması, bu türün ekonomik önemi yanında 
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ekolojik önemini de artırmaktadır. Dolayısıyla sıcak iklim koşullarında 

uygun baklagil türleri arasında olan börülce gelmektedir (Singh ve ark., 

1997; Hall ve ark., 2003; Hall, 2004). Börülcenin, ılıman iklim 

kuşağında yeşil gübre olarak kullanımı yanında, kurak alanlarda diğer 

baklagil türleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek biomas ve 

biyoyararlılık sağlamaktadır. Diğer yandan susuz koşullara 

yetiştirilebilmesi, stres faktörlerine dayanıklılığı, toprak yüzeyinde 

yayılıcı şekilde gelişen genotiplerin yüksek biomas meydana getirerek 

yabancı ot kontrolünde avantaj sağlaması ve su kaybını azaltması 

önümüzdeki yıllarda sadece yeşil gübre olarak kullanılacak çeşitlerin 

ıslahını da ön plana çıkaracaktır.  

Rotasyon ve yeşil gübreleme gibi farklı sürdürülebilir tarımsal 

uygulamalar, su kaynaklarının kirlenmesini ve azot (N) kaybını 

engellemek için tavsiye edilmektedir. Yeşil gübre bitkileri toprağın üst 

yüzeyini kaplayarak oluşturdukları gölge tavı sayesinde üst tabakada 

bakteri faaliyetini artırarak devam ettirdiklerinden toprağın yapısı bitki 

gelişimi için uygun hale gelir ve toprak işleme de son derece kolay olur. 

Yeşil gübrelemede kullanılan bitkiler yabancı otların kontrol altına 

alınacağı dönemde yabancı otlarla birlikte işlenerek toprağa karıştırılır. 

Sonraki sürümlerde de bunlar tamamen yok edilir. Eğer yeşil gübre 

toprak yüzeyinde kalın bir malç tabakası olarak bırakılırsa yabancı 

otların çimlenmesi yine engellenmiş olur (Warman, 1980; Açıkgöz, 

1995; Pettygrove ve Williams, 1997; Sullivan, 2003; Anonymous, 

2013).  
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Beş farklı baklagil bitkisinin (Canavalia ensiformis L., Mucuna 

pruriens L., Crotalaria ochroleuca L. cv. Rongai, Glycine max L.) 

fasulye ile mısır birlikte yetiştiriciliğinde bitki N fiksasyonu, su 

tüketimi, topraktaki N ve fosfor (P)’u iyileştirme ve ardından gelen 

bitkilere etkisi bakımından karşılaştırılmıştır. Uygulamaların mısır ile 

fasulye karışık ekiminde en yüksek biyoması (9.84 mg/ha) üreten ve 

azotu fikse eden bitki türünün C. ensiformis’in, topraktaki nitratın 

ekstraksiyonunda da en etkili olduğu ve kendinden sonra gelen bitkiye 

en çok azotu sağladığı saptanmıştır. Mısırda en iyi bitki gelişmesi ve 

dane verimi C. ensiformis’den alınırken, en yüksek fasulye bitki 

biyoması ve dane verimi soya fasulyesinden elde edilmiştir (Wortmann 

ve ark., 2000). Beşirli ve ark. (2003) yeşil gübre uygulamalarının 

domates ve ıspanakta uygulama yapılmayan parsellere göre % 49.4 

oranında daha yüksek verim değerlerine ulaşıldığını bildirmektedirler. 

Yeşil gübre olarak kullanılan bitkiler, bitkinin vejetatif gelişmesi ile 

birlikte etkili kök derinliğinin artmasına imkân sağlamaktadır. Kazık ve 

saçak köklü bitki kökleri üzerine yeşil gübre uygulamalarının havuç, 

lahana, soğan ve marulda olumlu etkisi görülmüştür. Kök derinliğinin 

artması ile derin kökler meydana getiren havuç ve lahana topraktan 

kaldırdığı N miktarı artarak en yüksek (46 kg/da) kışlık baklagil 

parsellerinden, havuçta ise 24 kg/da N ile kışlık baklagiller ve çavdar 

(7 kg/da N) parselinden tespit edilmiştir. Yüzeysel köklü olan diğer iki 

sebzeden (soğan ve marul) ise alınan N miktarları sırasıyla 23.9 ve 15 

kg/da olarak belirlenmiştir (Thorup-Kristensen, 2006).  
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Brokoli yetiştiriciliğinde, yeşil gübre olarak çayır üçgülü (Trifolium 

pratense L.) ve yonca (Medicago sativa L.) uygulamasından; brokoli 

verimi, brokoli taçlarının N içeriği ve topraktaki alınabilir N içeriğinin 

her iki yeşil gübre uygulanması ile arttığı belirlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, çayır üçgülü ve yonca yeşil gübre bitkileri kullanılarak 

sebzelerin organik materyal ile gübrelenebileceğini ortaya koyarken; 

yeşil gübre bitkilerinin toprağın N miktarını zenginleştirmesine bağlı 

olarak tüketilen kısımlardaki nitrat miktarının artmaması konusunda da 

dikkatli olunması gerektiği bildirilmektedir (Theriault ve ark., 2009).  

Farklı ön bitki ve/veya gübre uygulamalarından sonra yetiştirilen 

domates ve kabak gibi yazlık sebzeler olan ön bitki uygulamalarının 

hem domates hem de kabakta verim ve kaliteyi etkisi sınırlı iken, ön 

bitki-gübre kombinasyonlarının domateste verimi olumlu etkilediği 

belirlenmiştir (Aslan ve ark., 2013). 

Omar (2013), farklı yeşil gübre bitkilerinin (bakla, börülce, fiğ, mısır, 

fasulye) sonbahar organik marul yetiştiriciliğinde verim ve kalite 

özelliklerine olan etkilerinin, yeşil gübre bitki türlerine göre değiştiğini 

bildirmiştir. Araştırmacı, yeşil gübre bitkilerinin marulda bitki boyu, 

yaprak eni, gövde boyu, gövde çapı, gövde ağırlığı ve kök ağırlığı 

üzerine olan etkileri istatistiki olarak farklılıklar gösterirken; bitki çapı, 

yaprak boyu ve kök boyu üzerine olan etkisinin istatistiki düzeyde 

önemli bir fark oluşturmadığını bildirmektedir. Aynı alanda ilkbahar 

döneminde yapılan marul üretiminde ise uygulamaların bitki boyu, 

bitki çapı, yaprak boyu, yaprak eni, kök boyu, gövde boyu, gövde çapı, 

gövde ağırlığı ve kök ağırlığı değerleri istatistiki düzeyde önemli 
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bulunmuştur. Yeşil gübreleme yapılan parseller arasında; bitki boyu, 

kök boyu, gövde çapı, gövde ağırlığı ve kök ağırlığında fasulye 

uygulanan parselden en yüksek değerler elde edilmiştir. Bitki çapı ve 

gövde boyu, börülce uygulaması; yaprak boyu ve yaprak eni ise, fiğ 

uygulaması yapılan parsellerden en yüksek değer elde edilmiştir. 

Yılmaz ve Şahin (2014), yeşil gübre bitkisi olarak kullanılan baklagil 

bitkisinin brokolinin beslenmesi ve verimine etkisi üzerine yaptıkları 

çalışmada, yeşil gübre uygulanmayan kontrol uygulamasına göre yeşil 

gübre uygulanarak yetiştirilen brokoli bitkisinin taç ağırlıkları, taç çapı, 

bitki boyu, ana yaprak sayısı ve toplam verimlerinde önemli düzeylerde 

artışlar olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmada, yeşil gübreleme 

uygulamasının toprak örneklerinin toprak N ve organik madde 

miktarlarında önemli artışlar meydana getirdiği tespit edilmiştir. 

Araştırmacılar, brokolinin verim ve kalitesindeki artışın, yeşil gübre 

uygulamalarının topraktaki toplam N ve organik madde miktarını 

artırması, toprak pH’sını düşürmesi ve mikroorganizma faaliyetlerinin 

artışı sonucu gerçekleştiğini ifade etmişler; özellikle, baklagil 

bitkileriyle yapılacak yeşil gübrelemeye önem verilmesi gerektiğini de 

vurgulamışlardır.   

Yazlık kabakta yeşil gübre uygulamasının etkinliğinin belirlenmesi için 

5 yeşil gübre bitkisi (adi fiğ, bezelye, bakla, koca fiğ) ele alınarak 

uygulamaların verim ve kalite özelliklerine etkisi değerlendirilmiştir. 

En yüksek verim artışı bezelye yeşil gübrelemesinden sağlanırken, bu 

uygulama ile kontrol uygulamalarına göre % 42.3’lük verim artışı 

sağlanmıştır. Bitki boyunun önemli düzeyde arttığı bezelye 
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uygulanmasında, bitkinin N, potasyum (K), bakır (Cu) ve demir (Fe) 

içeriği diğer uygulamalara göre artmıştır. Ayrıca uygulamaların meyve 

kalite özellikleri incelendiğinde yeşil gübre uygulamasının kontrol 

uygulamasına göre kuru madde miktarını artırdığı görülmüştür (Ceylan 

ve ark., 2016).  

Bamyada mineral gübre (NPK, 15:15:15) uygulamaları ile Carica 

papaya L., Azadirachta indica yaprakları, Moringa oleifera Lam. ve 

Prosopis africana Guill., Perr. & A. Rich, yapraklarının yeşil gübre 

olarak kullanılmasının karşılaştırılmasında, yeşil gübre bitkileri 

uygulanan alanlarda bazı toprak özellikleri olumlu yönde etkilenirken, 

bu uygulamaların verim ve bitki gelişimi üzerine etkisi kontrol 

gruplarına göre daha yüksek olmuştur. Prosopis africana uygulanan 

topraklarda bamya verim ve gelişmesinin mineral gübre ve diğer yeşil 

gübre uygulamalarından daha iyi sonuçlar sağladığı görülmüş, verim % 

53-214 oranında artış göstermiştir. Yeşil gübre ve mineral gübre 

uygulamalarının bamyanın tüketilen kısımlarının biyokimyasal 

içeriğine etkisi incelendiğinde Moringa oleifera yeşil gübre 

uygulamasından en yüksek K, kalsiyum (Ca), Fe, çinko (Zn), Cu ve C 

vitamini elde edilmiştir (Adekiya ve ark., 2017) 

Genellikle tek yıllık sebze türleri ile yapılan yetiştiricilikte münavebe 

planında yeşil gübre uygulamalarına yer verilebilmektedir. Bu amaçla; 

ana bitki olarak sebze yetiştiriciliğine başlanmadan önce, ön bitki 

olarak bir veya iki yetiştirme dönemi süresince yeşil gübre bitkileri 

yetiştirilebilmekte; genellikle, yeşil gübre bitkisi olarak Brassicacea 

familyasında yer alan bitki türleri tercih edilmektedir. Üretim planının 
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uygun olduğu bazı koşullarda ana bitki yerine aynı yıl içerisinde iki defa 

yeşil gübre bitkisi yetiştirilebilir. Özellikle sonbahar aylarında ekilen 

çavdar erken ilkbahar döneminde toprak altına karıştırılarak, hemen 

ardından bakla veya mısır bitkisi yetiştirilerek bir yıl içerisindeki iki 

yeşil gübre bitkisi yetiştirilmektedir. Ilıman iklime sahip bölgelerde ise 

yazlık sebze türlerinin üretiminden sonra sonbahar ve kış aylarında 

birçok Brassicaceae familyası türleri ile yapılan yetiştiricilik, yeşil 

gübre amacıyla üretilen bu bitkilerin ilkbaharda toprağa karıştırılması 

ile sonlandırılır. Bu amaçla seçilen bitkilerin baklagil olmasının 

havanın serbest azotunun toprağa bağlanmasını sağlamasının dışında, 

başka faydaları da vardır. Baklagil bitkileri; gölgeleme etkileri ve 

gevşek kök sistemleri nedeniyle, toprağın organik maddesini ve 

strüktürünü arttırır, toprağın fazla kurumasını önleyerek, toprak 

yapısının korunmasını sağlar. Vejetatif gelişmesi yüksek bitki türleri 

erozyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olur ve toprak yapısının 

iyileşmesine katkıda bulunur. Ayrıca toprakta K, Ca ve magnezyum 

(Mg) gibi katyonların yıkanarak uzaklaşmasını önler, yabancı ot, 

hastalık ve zararlılar ile mücadelede faydalıdır (Ceylan, 1994).  

Arpa bitkisi kök salgılarının rizosfer etrafındaki toprağın 

dispersiyonunu desteklediğini, oysaki mısır bitkisi kök salgılarının 

toprak stürüktürünü olumlu yönde etkileyen agregatlaşmayı teşvik 

ettiğini göstermiştir (Naveed ve ark., 2017). Candido ve ark. (2002), 

Güney İtalya’da organik sebze üretimi yapılan alanlarda yapılan 

organik kavun üretiminde ön bitki olarak kullandıkları brokolinin 

toprağın organik madde içeriğini arttırdığını ve kavunun kalite 

özelliklerinde olumlu etkilerinin olduğunu bildirmişlerdir. 
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Baldwin (2011), bitkisel üretimde uygulanan rotasyonun gübreleme, 

örtü bitkisi yetiştirilmesi, yeşil gübreleme yapılması ve kısa otlatma 

dengesi sağlanması gibi bazı uygulamalarla birleştirildiğinde daha 

yararlı olduğunu ifade etmiştir. Yapılan çalışmalar yeşil gübre bitkisi 

olarak kullanılan kahverengi hardalın topraktaki kurşun başta olmak 

üzere bazı ağır metalleri kendi içerisinde depolayarak topraktan 

uzaklaştırdığını göstermiştir. Kahverengi hardalın kullanıldığı bu 

yöntem, topraktaki ağır metallerin uzaklaştırılması için oldukça kolay 

uygulanan ve nispeten ucuz olması nedeniyle günümüzde tercih 

edilmeye başlanmıştır. Ayrıca bu uygulama ile toprak kirliliğinin 

azaltıldığı ve toprak erozyonunun da önlendiği bildirilmektedir  

Örtüaltı yetiştiriciliğinde yıl boyunca sebze yetiştirilebilme potansiyeli 

üreticiler tarafından etkin bir şekilde değerlendirilirken, verimliliğin 

korunması ve geliştirilmesi ancak artan girdi ihtiyacı ile 

karşılanabilmektedir. Sebze yetiştiriciliğinde yeşil gübrelemede 

kullanılan bitkilerin toprak üstü kısımları yanında kök kalıntıları ile 

toprağa bırakılan organik madde miktarı yetiştirilen bitki türlerine göre 

de değişim göstermektedir. Sebzeler birim alandan yüksek miktarda 

besin maddesini topraktan kaldırırlar ve uygun ekolojik koşullarda bir 

yıl içesinde 2-3 defa yetiştiricilik yapılabilir; bu durum, kendilerinden 

sonra gelen bitki gruplarının toprakta mevcut bulunan besin maddeleri 

ile beslenmesini engellerler. Yeşil gübreleme göz önünde 

bulundurularak yapılacak ekim nöbetinde ise bazı faktörlerin göz 

önünde bulundurulması gerekir. Özellikle aynı familyada yer alan 

türlerin arka arkaya yetiştirilmemesi gerekmektedir; nitekim aynı 

familyada yer alan bitki türleri genellikle topraktan aynı besin 
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maddelerini alarak gelişirler ve toprağın belirli besin maddeleri 

yönünden fakirleşmesine neden olur. Ayrıca bazı bitki türleri yetiştirme 

dönemlerinde kendi gelişim yapısına bağlı olarak toprağı kirletici 

özellikte madde birikimine neden olurlar. Bu durum yeşil gübre olarak 

yetiştirilen ön bitkiden sonra ana bitki olarak yetiştirilecek türde 

gelişmesinin olumsuz etkilenmesi ile sonuçlanır. Diğer yandan aynı 

familyada yer alan türlerin hastalık ve zararlılara hassasiyeti benzerlik 

gösterebildiği için, yeşil gübre bitkisi ile ana ürün bitki türlerinin farklı 

familyadan seçilmesi daha yararlı olacaktır.   

Örtüaltında yeşil gübre ve yer örtücülerin kullanılması, sonbahar 

döneminde aktif karbon miktarını artırmakta; ayrıca, daha erken sebze 

yetiştiriciliğine imkan sağlamaktadır. Çiftlik gübresi uygulamalarının 

toprak tuzluluğunu artırabilmesi (Edmeades, 2003) özellikle tuza 

hassas olan birçok sebze türünün yetiştiriciliğini sınırlamaktadır. Yeşil 

gübreleme ile toprak pH’ının stabilitesinin sağlanması tuzluluğa hassas 

olan sebze türlerinin örtüaltı yetiştiriciliğini kolaylaştırmaktadır. 

Rudisill ve ark. (2015) yüksek tünel ve açık tarla koşularında yaptıkları 

çalışmada tavuk gübresi veya baklagillerin yeşil gübre olarak 

kullanıldığında tatlı biberde toplam verim ve toprak kalite özelliklerinin 

mineral gübre uygulamalarından daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya 

koymuştur.  

Caliskan ve ark. (2014) yeşil gübreleme, çiftlik gübresi ve bu iki gübre 

kombinasyonlarının marul yetiştiriciliği üzerine etkisini inceleyerek; 

yeşil gübre olarak uygulanan fiğin, marulda azot alınımını artırdığını, 

toprağın organik madde içeriği, bitki büyümesi ve verimini artırdığını 
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bildirmektedirler. Ayrıca aynı araştırmada, marul yapraklarının besin 

içerikleri özellikle C vitamini açısından organik ve konvansiyonel 

yetiştiricilik açısından uygulamalar arasında fark görülmediği 

vurgulanmış; büyüme ve verim üzerindeki en önemli etki, toprağa yeşil 

gübre uygulandığında gözlenmiş; yeşil gübre, çiftlik gübresi ile birlikte 

uygulandığında marul verimi artmıştır. Ayrıca yeşil gübreleme ve 

çiftlik gübresi uygulamalarında yetiştirilen marullar, konvansiyonel 

üretim sisteminde yetiştirilen marullara göre daha yüksek mineral 

içeriği göstermiştir. 

3. MEYVE VE BAĞ ALANLARINDA YEŞİL GÜBRELEME 

Bitkisel ürün yetiştiriciliğinde yeşil gübreleme uygulamaları yetiştirilen 

kültür bitkisinin tek ve çok yıllık olmasına göre değişirken, sebze 

yetiştiriciliğinde üretim planlanmasına bağlı olarak yeşil gübre 

bitkilerinin münavebe programına alınması uygulanmaktadır. Çok 

yıllık bitki türleri ile kurulan meyve bahçeleri ve bağ alanlarında ise sıra 

arası alanlarda yeşil gübreleme bitkileri yetiştiriciliği tercih edilmelidir. 

Meyve bahçesi ve bağlarda yetiştirilen bitki türünün vejetasyon 

döngüsü, yıllık bakım işlemeleri gibi kültürel uygulamalar hasat ve 

ekolojik koşullar göz önünde bulundurularak yeşil gübre bitkisinin 

yetişme koşulları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Toprağın 

fiziksel ve kimyasal yapısının korunarak geliştirilmesi için yıl boyunca 

sıra aralarında da yeşil gübre uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Yeşil 

gübre bitkileri olarak; baklagiller (yonca, çayır üçgülü, taş yoncası, 

soya fasulyesi, yem bezelyesi, yem börülcesi, kırmızı üçgül, tüylü fiğ, 

Macar fiği, tüylü meyveli fiğ, koca fiğ, adi fiğ, bezelye, mürdümük, acı 
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bakla, İskenderiye üçgülü, ak üçgül), buğdaygiller (çavdar, yulaf, arpa, 

darı, buğday, çim, sudan otu, silajlık mısır) ve diğer familyalardan 

(hardal, kolza, turp, haşhaş, aspir, şalgam) bitkiler yalın veya karışım 

olarak kullanılmaktadır. 

Meyve ve bağ plantasyonu gibi çok yıllık bitki türlerinin 

yetiştiriciliğinde özellikle toprağa yüksek miktarda besin maddesi 

sağlayan çok fazla boylanmayan yeşil gübre bitkileri tercih edilmelidir. 

Bu tür plantasyonlarda baklagil yem bitkileri köklerinde bulunan N 

bağlayan bakteriler ile toprak havasındaki serbest azotu toprakta tutar. 

Böylece dekarda en az 8-13 kg saf azot tasarrufu sağlanmış olur. Meyve 

ve bağ plantasyonlarında yetiştirilen yeşil gübre bitkileri, toprak 

yüzeyini örttüğü için erozyonu, nem kaybını azaltır ve verimi artırır. 

Toprağın fiziki yapısını düzeltir, havalanmasını, su tutma, kapasitesini 

ve biyolojik aktivitesini artırır. Kışlık olarak yetiştirildiği için yağışın 

bol olduğu kış ve erken ilkbaharda su açığına neden olmaz. Toprakta 

tutulan karbon miktarını artırır. Çiçeklenme döneminde sürülerek 

toprağa karıştırılması ile topraktaki organik madde miktarı artar. 

Toprak derinliklerinde bulunan çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve 

kalitesini artıran P ve K gibi önemli bitki besin elementlerini bitkilere 

yarayışlı hale getirir. Yabancı ot gelişimini engeller ve yem bitkisi 

olarak kullanılabildiği için en çok tercih edilen örtü bitkisi baklagil yem 

bitkileridir.  

Organik elma yetiştiriciliğinde; çiftlik gübresi, deniz yosunu ve yeşil 

gübre bitkisi ile bunların farklı kombinasyonlarının etkisi incelenmiş ve 

uygulanan faktörlerin incelenen bitki gelişim özelliklerini önemli 
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düzeyde etkilediği görülmüştür. Organik meyve yetiştiriciliğinde 

önemli bir besin kaynağı olan çiftlik gübresine ilaveten yeşil gübre ve 

deniz yosunu uygulamalarının bitkinin morfolojik gelişimini olumlu 

etkilediği belirlenmiştir (Atasay ve ark., 2011). 

Türkiye’nin önemli meyve türleri arasında yer alan ve yüksek ihracat 

hacmine sahip bir tür olan kayısının organik ve konvansiyonel 

yetiştiriciliğinde çiftlik gübresi, yeşil gübre, humik asit, organik yaprak 

gübresi ile oluşturulan kombinasyonlar, konvansiyonel yetiştiricilik ile 

verim ve pomolojik özellikler açısından karşılaştırılmıştır. 

Konvansiyonel uygulamadan organik bitki besleme uygulamalarına 

göre % 15-20 daha yüksek verim alınmıştır. Organik uygulamalardan 

(organik gübre+koyun gübresi+yeşil gübreleme) 83.09 kg/ağaç ve 0.16 

kg/cm2 en iyi sonucu vermiş, en düşük verim ise organik gübre+yeşil 

gübre uygulamasında belirlenmiştir. Meyve kalite özellikleri yönünden 

yapılan değerlendirmede; meyve eni, meyve boyu, meyve yüksekliği, 

meyve ağırlığı ve asitlik parametreleri için yapılan istatistiki 

değerlendirmede, en iyi sonuçlar organik uygulamalardan elde 

edilmiştir (Atay ve ark., 2011).  

Turunçgil yetiştiriciliğinde mineral gübre ve buna ilave uygulanan 

çiftlik veya yeşil gübre uygulamalarının bitki gelişim özelliklerine 

olumlu yönde etkilediği bildirilmektedir. Mineral gübre uygulamasıyla 

birlikte yapılan çiftlik veya yeşil gübrelemenin uygulamalarının, aynı 

miktarda verimi % 15-30 oranında daha az kullanılan mineral gübre 

sağladığı görülmüştür. Bu kombinasyonlar ile yapılan üretimde mineral 
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gübreden % 30 tasarruf edilerek sürdürülebilir azot yönetim 

stratejisinin uygulanabileceği ortaya konmuştur (Zhou ve ark., 2022). 

Ceviz yetiştiriciliğinde farklı yeşil gübre bitkilerinin (Orychophragmus 

violaceus L., Vicia villosa Roth. ve Vulpia myuros L.); toprağın 

kimyasal yapısı, enzim aktivitesi, toprak mikrobiyal biyoması ve 

mikrobiyal yapısı ve ağaçların vejetatif gelişmesi üzerine etkisi 

incelenmiş; ağaç yüksekliği, taç genişliği, taç yüksekliği en yüksek 

Vicia villosa Roth. ile gübreleme yapılan alanlardan elde edilmiş, bunu 

sırasıyla Orychophragmus violaceus L., ve Vulpia myuros L. uygulanan 

alanlar izlemiş, en düşük gelişme parametreleri ise yeşil gübre 

uygulanmayan alanlardan sağlanmıştır (Dong ve ark., 2021). 

Mango yetiştiriciliğinde çiftlik gübresi, yeşil gübreleme ile mineral 

gübre kombinasyonların bitki besin dengesi ve verimlilik üzerine etkisi 

değerlendirilmiş; elde edilen sonuçlar, NPK içeren mineral gübre ile 

çiftlik gübresi veya yeşil gübrelemenin birlikte uygulanmasının verim 

ve meyve kalite özellikleri açısından mango yetiştiriciliğinin 

sürdürülebilirliğini sağlayacağı belirtilmiştir (Kumar ve ark., 2017). 

Antalya koşullarında altıntop yetiştiriciliğinde konvansiyonel üretimde 

mineral gübre uygulaması ve organik üretimlerde ise zeytin keki 

kompostu ile yeşil gübrelemenin farklı oranlarda kombinasyonları 

incelenmiştir. Meyve verimi değerleri, konvansiyonel uygulamada 

organik gübrelemeye göre daha yüksek bulunmuş, ayrıca meyve suyu 

miktarı da inorganik gübre uygulamasında artmıştır. Organik 

uygulamalar kendi aralarında değerlendirildiğinde organik gübre 

miktarı arttıkça usare miktarının yükseldiği; meyvede tat ve aroma ile 
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yakından ilgili olan meyve suyu asitliği ve suda çözünebilir kuru madde 

miktarlarının, organik gübre uygulamalarının etkisiyle inorganik 

gübrelemeye göre yükseldiği belirlenmiştir (Eryılmaz ve ark., 2010). 

Göktekin ve Ünlü (2016) yaptıkları çalışmada yeşil gübre 

uygulamasının çiftlik gübresi uygulamasına bir alternatif olarak 

organik domates yetiştiriciliğinde kullanılabileceği; ayrıca bitki 

aktivatörü ve mikrobiyal gübreler ile yeşil gübrelemenin kombine 

edilmesi durumunda başarı oranının artacağını vurgulamaktadırlar. 

Bahçe aralarında yapılabilecek yeşil gübreleme için kullanılması 

önerilen başlıca örtü bitkileri; adi fiğ, tüylü fiğ, Macar fiği, koca fiğ ve 

yem bezelyesi olarak sıralanabilir. Ancak, rotasyon içerisine dahil 

edilecek ürün seçiminde; kök sistemleri (derin ve yüzeysel) ve 

bırakacakları bitki artıkları miktarı, toprak üstündeki ve altındaki bitki 

biyokütlesi arasındaki oran (Govaerts ve ark., 2007) ile topraktan 

kaldırdığı besin elementi miktarı (Huang ve ark., 2003; Li ve ark., 2011) 

nicel ve nitel olarak bitki türlerine göre değişiklik gösterdiği göz önüne 

alınmalıdır. Daha da önemlisi, toprak sıcaklığı ve toprak neminden 

kaynaklanan bitki büyüme özelliklerinde farklılıklar nedeniyle bile 

bitki türleri arasında büyük ölçüde farklılıklar ortaya çıkabilecektir 

(Jiang ve ark., 2015). Yapılan çalışmalar bağ alanlarında yeşil 

gübrelemenin antropojenik açıdan dikkate alınması gerektiği ve verim 

kapasitesinin artabileceğini göstermektedir (Wittwer ve ark., 2017; 

Zanzotti ve Mescalchin, 2019).  

Geren ve ark. (2010) tarafından bağ alanlarına yapılacak yeşil 

gübrelemede, tahılların yerine dik büyüyen ve sağlam bir sapı olan 
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baklanın, sürünücü-tırmanıcı karakterde olan baklagil yem bitkileriyle 

karışım olarak yetiştirilmesi tavsiye edilmektedir. Belirtilen yeşil gübre 

bitkilerinin üzümde verim ve kalite özellikleri incelendiğinde; özellikle 

bitkilerin yeşil gübrelemede kullanılması durumunda dikkat olunmasını 

gerektiği bildirilmiş, bu karışımların toprağa 20 kg/da’dan fazla organik 

azot ilavesi söz konusu iken, bu miktarın asma bitkisi için fazla gelmesi 

nedeniyle, vejetatif aksamı aşırı derecede gelişmekte, üzüm verimini 

düşürerek, ertesi yıl beklenen faydası tam olarak görülmemesine neden 

olabilmektedir.  

4. SONUÇ 

Günümüzde konvansiyonel tarımda mineral gübreler üretici açısından 

uygulama pratikliği açısından çeşitli avantajları sağlaması nedeniyle 

üretim alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de bitkisel 

üretimin genel yapısı göz önünde bulundurulduğunda üreticilerin 

mineral gübreden vazgeçmesi mümkün görülmemesine karşın, 

uygulamaların daha sürdürülebilir çerçevede yapılabilmesi 

hedeflenmektedir. Mevcut tarımsal üretim ile ilgili sorunların 

azaltılmasında üreticilerin bilinçlendirilmesi yanında, tavsiye edilecek 

üretim modellerinin öncelikle; Türkiye’nin tarımsal işletmelerinin 

niteliği esas alınarak üretici açısından ekonomik ve ekolojik açıdan ise 

ekosistem unsurları gözetilerek, üretici alışkanlıklarının dolaylı olarak 

değiştirilmesine imkan sağlaması gerekir.  

Son yıllarda tarımsal üretimde ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanması 

için ekolojik yoğunlaştırma (güçlendirme) uygulamaları genellikle 

üretim sistemlerini esnekliğe doğru itme stratejileri olarak belirtilir; 
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dışarıdan kimyasal ve enerji girdileri yerine, ekosistem süreçlerinden 

yararlanarak yetiştiriciliğin yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçla 

yeşil gübreler ve örtü bitkileri gibi uygulamalar, sentetik girdi 

kullanımını azaltma, ikame potansiyeline sahip oldukları için ekolojik 

güçlendirmenin ekosistem unsurları olarak kabul edilmektedir. 

Bitkisel üretimde yeşil gübreleme uygulamaları yetiştirilen kültür 

bitkisinin tek ve çok yıllık olmasına göre değişirken, sebze 

yetiştiriciliğinde üretim planlanmasına bağlı olarak yeşil gübre 

bitkilerinin münavebe programına alınması, çok yıllık bitki türleri ile 

kurulan meyve bahçeleri ve bağ alanlarında ise sıra arası alanlarda yeşil 

gübreleme bitkileri yetiştiriciliği tercih edilmelidir.  
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1. GİRİŞ 

Yabancı ot yönetimi, hem tarımsal üretim alanlarında hem de tarım dışı 

alanlarda kritik derecede önemli bir faaliyettir. Tarımsal üretim 

alanlarında yabancı otlar kültür bitkileriyle ışık, besin elementleri, yer 

ve su yönünden rekabet ettikleri için dünya çapında önemli kayıplara 

neden olmaktadır. Bitkisel üretimde bütün zararlılar içerisinde yabancı 

otlar, dünya genelinde verdikleri verim ve kalite kayıpları bakımından 

ilk sırada yer almaktadır. Hatta bitkilerde hastalığa sebep olan patojen 

ve böceklerin verdiği zararın tamamından daha fazla olabilmektedir. 

Yabancı otlar kontrol edilmediğinde ürünlerde yaklaşık % 33-53 

oranlarında verim kayıpları olmaktadır (Oerke ve Dehne, 1997; Karim, 

1998). Çiftçiler geleneksel yabancı ot kontrol yöntemlerini 

uyguladıktan sonra bile tarlalarındaki ürünlerin % 13-30'u 

kaybolmaktadır (Swarbrick ve Mercado, 1987). Yabancı otlar aynı 

zamanda çiftliklerde üretim maliyetlerinin artırdığı gibi çiftlik 

hayvanları için toksik olmakta ve tarımsal üretim faaliyetlerini 

zorlaştırmaktadır (Bellache ve ark., 2022). Ayrıca yabancı otlar 

sürdürülebilir tarımsal üretimin ve küresel gıda güvenliğinin önündeki 

en önemli engellerden birisidir (Oerke, 2006). Kültür bitkileriyle 

rekabet güçleri son derece yüksek olan bu bitkiler, yalnızca önemli 

verim kayıplarına neden olmakla kalmaz; aynı zamanda, normal 

şartlarda bitkisel üretim için yapılmakta olan yetiştirme uygulamalarını 

da zorlaştırmaktadırlar (Zimdahl, 2018). Bu nedenle, yabancı ot 

kontrolü, sürdürülebilir tarımsal üretim ve çevre güvenliği açısından 

önemli bir konudur. Ancak uygulanmakta olan birçok yabancı ot 
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kontrol yöntemi olmasına rağmen, bu yöntemlerin tamamı çevre için 

sürdürülebilir veya sağlıklı olmamaktadır.  

Yabancı otlardan kaynaklanan sorunları bertaraf etmek için kullanılan 

birçok yöntem bulunmakla beraber, en etkili yabancı ot kontrol 

yöntemlerinden birisi de herbisitlerin kullanılmasıdır. Ancak herbisitler 

ciddi çevre sorunlarına neden olmaktadır. Sentetik herbisitlerin yabancı 

ot kontrolünde yıllar boyunca güvenilir ve etkili bir şekilde tek başına 

bir yabancı ot kontrol yöntemi olarak kullanılması sonucunda dünya 

genelinde bu herbisitlere dirençli birçok yabancı ot türünün meydana 

çıkmasına sebep olmuştur (Bagavathiannan ve Davis, 2018). 

Hâlihazırda bilinen 31 herbisit etki mekanizmasının 21’ine karşı 165 

farklı aktif maddede direnç sorunu oluşmuştur. Herbisitlere dirençli 

hale gelen 267 yabancı ot türünün 154 tanesi geniş yapraklı ve 113 

tanesi de dar yapraklı yabancı ot olup, bunlar 97 farklı kültür bitkisi 

içerisinde 72 farklı ülkede dirençli hale gelmiştir (Heap, 2022). Çoğu 

yabancı ot türü mevcut herbisitlerin etki mekanizmalarının tamamına 

dayanıklılık geliştirmiş durumdadır. Bu yabancı otlara karşı 

mücadelede yeni etki mekanizmalara ait herbisitlerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Ancak son otuz yıldan beri herhangi bir gelişme 

kaydedilememiştir (Duke, 2012).  Herbisitlere dayanıklı kültür 

bitkilerinin geliştirmesinin asıl sebebi; kolay ve etkili bir yabancı ot 

kontrolü olsa da nihayetinde herbisitlere dirençli yabancı ot sayılarında 

artışın oluşmasıyla neticelenmiştir. Herbisitlere dayanıklı kültür 

bitkilerinden akraba yabancı ot türlerine gen akışı olması sonucunda 

direnç sorunu giderek içinden çıkılmaz bir hal almıştır (Ohadi ve ark., 

2017). Bu nedenle, herbisit direnci sorununu daha fazla herbisit 
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kullanarak önüne geçilemeyeceği açıktır. Bundan dolayı sürdürülebilir 

yabancı ot kontrol yöntemlerinin geliştirilip uygulanması son derece 

önem arz etmektedir. Ancak yabancı otların kontrolünde kullanılan 

uygulamaların neden olduğu çevresel sorunlar, herbisitlere karşı 

yabancı otların geliştirmiş olduğu direnç, ticari faaliyetler yoluyla artan 

yabancı ot yayılma oranları, iklimsel ve arazi kullanımındaki 

değişimler yabancı otları daha da sorunlu hale getirmektedir.  

Yabancı ot yönetiminin önümüzdeki dönemde başarılı olması için yeni 

yaklaşımların geniş çapta kullanımına ihtiyaç vardır (Liebman ve ark., 

2016). Bundan dolayı çevre dostu olan yöntemlere ve ürünlere olan 

talep giderek artmaktadır (Duke ve ark., 2022). Bu talepleri 

karşılayabilmek için farklı mücadele yöntemleri geliştirmek ve bu 

yöntemleri herbisitler ile bir arada kullanma olanaklarının ortaya 

konulması gerekmektedir. Bu taleplerden dolayı dünya çapındaki 

yabancı ot bilimcilerini ekolojik temelli yabancı ot yönetim araçlarını 

geliştirmeye yöneltmiştir (Chauhan ve Gill, 2014). Çevre dostu olan bu 

yöntemlerden bir tanesi de yeşil gübre bitkilerinin kullanılmasıdır. 

Yeşil gübre bitkileri doğal olarak yabancı otların büyümesini engelleme 

yeteneğine sahip olduğu için üreticiler tarafından yabancı otların 

kontrolünde tercih edilmektedirler. Yeşil gübre bitkileri bunu yabancı 

otların ideal büyüme ortamlarını ve yaşam döngülerini bozarak, 

yabancı otların ihtiyaç duydukları önemli besin elementlerini ve suyunu 

alarak gelişmelerini engellemektedir (Soomoro, 2020). Yeşil 

gübrelemeyle yabancı otların bastırılmasında allelopati önemli bir rol 

üstlenmektedir. Çok sayıda kültür bitkisi ve yabancı ot türü, 

allelokimyasallar olarak bilinen ikincil metabolitler üretmekte ve süreç 
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allelopati olarak bilinmektedir. Allelokimyasallar, birlikte ekim ya da 

karışık ekim, ekim nöbeti veya malçlama için allelopatik kültür bitkileri 

kullanarak tarımsal sistemlerde yabancı otları kontrol etmek için 

kullanılabilmektedir. Yüksek allelopatik potansiyele sahip birçok bitki 

bulunmakta olup birkaç önemli kültür bitkisi türü buğday, pirinç, 

sorgum, çavdar, arpa ve ayçiçeği örnek olarak verilebilir. Bu ürünlerde 

doğal olarak üretilen allelokimyasallar, yabancı otları bastırmak, çevre 

dostu ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim sistemini elde etmek için 

kullanılabilmektedirler (Farooq ve ark., 2020).  

Birçok kültür bitkisi yeşil gübre olarak kullanılmaktadır. Bunların 

başında baklagiller, hardalgiller ve bir çok tıbbi ve aromatik bitki 

yabancı ot kontrolünde etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Yeşil 

gübre bitkileri toprağa organik madde katarak toprak yapısının 

düzeltmesinin yanında, baklagil ve hardalgil familyasına ait bazı kültür 

bitkileri yabancı otları etkili bir şekilde baskılayabildiklerinden dolayı 

yabancı ot kontrolünde de kullanılabilmektedir (Al-Khatib ve 

Boydston, 1999). Bitkisel üretim alanlarında bitki gelişimi, ürün verimi 

ve miktarı, toprak besin maddesi ve çevrenin tamamı kullanılan 

gübrelerden etkilenmektedir. Artan kimyasal gübre fiyatları ve azalan 

toprak verimliliği, uzun vadede toprak verimliliğini artırmak için 

baklagillerin organik gübre kaynağı olarak kullanılmasının önemi 

giderek artmaktadır. Bitkilerin yeşil gübre olarak toprağa 

karıştırılmasının etkisi üçüncü yılında bile devam ettiği, toprağa bitkiler 

için gerekli olan besin  maddesini  bırakmaya devam ettiği ortaya 

konulmuştur (Talgre ve ark., 2012). Baklagillerin yeşil gübre olarak 

kullanılmasında baklagil olmayan bir kültür bitkisinin kendinden sonra 
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yetiştirilmesi durumunda o bitkinin azot ihtiyacının tamamının 

karşılanabileceği bilinmektedir (Guldan ve ark., 1997). Bu amaçla hem 

baklagiller hemde baklagil olmayan birçok kültür bitkisi yeşil gübre 

olarak kullanılmaktadır. Bunların başında birçok baklagil türü 

kullanılmakla beraber üçgül türleri (Trifolium spp.) ilk sıralarda 

gelmektedir. Etkili bir yabancı ot kontrolünde baklagil olmayan yeşil 

gübre olarak yaygın bir şekilde Brassica campestris L., Brassica hirta 

Moench, Brassica juncea (L.) Czern., Brassica napus L., Brassica 

nigra (L.) Koch. ve Lepidium sativum L. bitkileri kullanılmaktadır 

(Boydston ve ark., 1994; Al-Khatib ve Boydston, 1999). Bunu sağlayan 

etkinin bitkiler içerisinde bulunan uçucu glukosinolatların olması ve 

bunların izotiyosiyanatlar, nitriller, epitinitler ve iyonik tiyosiyanatlar 

gibi parçalanma ürünlerine bağlanmasıyla gerçekleşmektedir (Vaughan 

ve Boydston, 1997). Bu glukosinolatlar tohumları yaygın ve güçlü 

çimlenme inhibitörleri olup,  umut vadeden biyoherbisitler olarak 

kullanılabilirler (Brown ve Morra, 1995; Vaughan, 1999). Bununla 

birlikte, turpgiller tarafından yabancı ot baskılama derecesi yeşil gübre 

bitkisinin türüne, çeşidine ve hedef yabancı ot türünün tohum 

büyüklüğüne bağlıdır (Al-Khatib ve Boydston, 1999). Glukosinolat 

içeriği bile bitki türüne ve çeşidine göre değişebilmektedir (Eberlein ve 

ark., 1998). Yeşil gübre bitkileri ekim nöbetinde de önemli bir rol 

üstlenmektedir. Birçok yönüyle ekim nöbetine alınan yeşil gübre 

bitkileri yabancı otları baskılayabildiği gibi özellikle bazı kültür 

bitkileriyle özdeşleşmiş yabancı otların kontrolünde kullanılması daha 

da önem kazanmaktadır. Aynı zamanda yeşil gübre bitkileri özellikle 

herbisitler ile kirlenmiş toprakların temizlenmesinde kullanılması da 
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önemli bir konudur. Burada yeşil gübre bitkileri toprağa karışan 

herbisitlerin ekim nöbetine alınan bazı kültür bitkilerine olan toksik 

etkilerinin giderilmesi amacıyla kullanılmaları da söz konusudur. Yeşil 

gübre amacıyla kullanılan pek çok bitki toprak yapısını düzenlediği gibi 

yabancı otlarında kontrolünde etkili bir rol oynamaktadır. Ancak uygun 

bitkilerin seçilip kullanılması önem arz etmektedir. Bu bölümde, 

yabancı ot kontrolünde yeşil gübrelemenin önemi üzerinde 

durulmuştur.   

2. EKİM NÖBETİ VE YEŞİL GÜBRELEME 

Ekim nöbeti, aynı arazi üzerinde farklı bitki türlerinin arka arkaya 

yetiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Bullock, 1992). Ürün rotasyonu 

ya da münavebe olarak da bilinen bu döngüde ürün rotasyonu bir döngü 

ile karakterize edilirken, aynı tarlada yetiştirilecek ürünlerin sırası da 

belli bir süre aralığında yetiştirilmesiyle sınırlıdır (Leteinturier ve ark., 

2006). Burada belli bir zaman diliminde aynı ürünün aynı tarlada 

yetiştirilmesi uygun görülmemektedir. Çiftçilerin bu şekilde üretim 

yapmalarının bitki koruma açısından bir çok avantajının yanında 

ekonomiklik açısından da son derece önemlidir (Dury ve ark., 2012). 

Aynı zamanda yabancı otlardan kaynaklı ürün kayıplarının önüne 

geçmek içinde kullanılan önemli bir stratejidir. Zira belirli kültür 

bitkileriyle özdeşleşmiş belirli yabancı otlar bulunmaktadır. Örneğin 

çeltik yetiştiriciliğinde suyu seven yabancı otlar ciddi sorun teşkil 

etmektedir. Börülce gibi yeşil gübre bitkilerinin çeltikle ekim nöbetine 

alınması bu yabancı otların kuru madde miktarlarında önemli derecede 

azalma olduğunu bildirilmektedir (Musthafa ve Potty, 2006). Çeltik 
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bitkisinin kurak şartlarda yetiştirilen kültür bitkileriyle ekim nöbetine 

alınmasında suyu seven ya da sulu ortamlarda daha çok sorun olan 

yabancı otlarda bir azalma meydana gelebilmektedir. Ekim nöbetinde 

bu yabancı ot türlerinin yaşam döngüleri ve çevresel istekleri dikkate 

alınarak kültür bitkilerinin seçilmesi ile bu tür yabancı otlardan 

kaynaklanan zararların önüne geçebilmek mümkündür. Çünkü ürün 

rotasyonlarının içerisine dâhil edilen kültür bitkilerinin yetiştirilme 

sırası yabacı ot florasını büyük ölçüde etkilemektedir (Teasdale, 2018). 

Ekim nöbetiyle birlikte yabancı otların kaplama alanlarında, 

yoğunluğunda ve biyomasında ciddi azalmalar meydana gelmektedir 

(Marenco ve Santos, 1999). Yonca gibi çok yıllık yem bitkilerinin 

yetiştirilmesinde yoncanın yaşına bağlı olarak yabancı ot florasında 

değişmelerin meydana geldiği, çok yıllık yabancı otların zamanla arttığı 

ve tek yıllık yabancı otların ise azaldığı ortaya konulmuştur (Özmen, 

2019). Yabancı ot florasını, baskın yabancı ot türleri dikkate alınarak 

kültür bitkilerinin tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesi önem arz etmektedir.  

Kültür bitkilerinin ekim nöbetine baklagillerin dâhil edilmesi birçok 

açıdan fayda sağlamaktadır. Özellikle baklagillerden seçilecek yeşil 

gübre bitkilerinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bilindiği üzere 

baklagil yeşil gübre bitkileri, biyolojik azot fiksasyonu yoluyla toprakta 

azot biriktirmekte ve toprak verimliliğini artırmaktadır. Aynı zamanda 

yeşil gübre bitkilerinin topraktaki yabacı ot tohum bankasını tükettiği 

de bilinmektedir (Melander ve ark., 2020). Özellikle yabancı ot 

kontrolünün çok daha zor olduğu organik ürün yetiştiriciliğinde 

baklagiller ile yapılacak bir yeşil gübreleme uygulaması tek yıllık kültür 

bitkilerinde yabancı ot sorununu azaltabilmektedir (Melander ve ark., 
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2020). Sezon boyunca yetiştirilen tek yıllık ya da çok yıllık 

baklagillerin ayrı ayrı ya da karışımları veya buğdaygillerle karışımları 

dâhil yabancı ot tohum bankasını önemli bir derecede 

azaltabilmektedir. Özellikle bu tür karışımlar birden fazla yıl 

yetiştirilirse çok daha etkili olabilmektedir (Sjursen, 2001). İyi 

yetiştirilmiş ve düzenli olarak biçilen yeşil gübre bitkileri içerisinde 

çıkan tek yıllık yabancı otlar hızlı bir şekilde yok olabilmektedirler. 

Toprak işlemenin yapılmadığı ve düzenli olarak biçilen yeşil gübre 

bitkilerinin yeniden büyümeleriyle bu tek yıllık yabancı otların çıkışını 

daha da zorlaştırmaktadır (Davies, 1997). Yeşil gübrenin yetiştirilme 

süresi boyunca tohum bankasına yeni yabancı ot tohumlarının girişi 

minimum düzeyde olmakta ve nispeten yaşam süreleri kısa olan çoğu 

tek yıllık yabacı ot tohumları (Bohan ve ark., 2011) topraktaki tohum 

bankasında önemli bir azalmaya neden olabilmektedir. Çok yıllık 

baklagil yem bitkilerinin uzun bir süre tahıllar ile ekim nöbetine 

alınmasıyla yabancı otlar baskı altına alınmakta, toprağa düşen tohum 

miktarında azalma meydana gelmekte ve kendinden sonra yetiştirilecek 

kültür bitkilerine iyi bir yetişme ortamı oluşturarak verim ve kalitesinde 

yükselişler sağlamaktadır (Arlauskienė ve ark., 2021). Birçok kültür 

bitkisinde sorun teşkil eden yabani yulaf (Avena fatua L.) ve yabani 

hardal (Sinapis arvensis L.) gibi tek yıllık yabancı otların yoğun olduğu 

yerlerde bu yabancı otların popülasyonunun azaltılması amacıyla yonca 

bitkisinin ekim nöbetine alınarak bu yabancı otların kontrol edilmesi 

mümkün (Özmen, 2019) olup, belli bir yıl biçildikten sonra yeşil gübre 

olarak toprağa karıştırılması kendisinden sonra yetiştirilecek kültür 

bitkisi için faydalı olacaktır. Yabancı ot mücadelesi iş gücü, zaman ve 
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ekonomik açıdan masraflı olmaktadır. Modern bitki koruma yöntemleri 

uygulandığı halde birçok kültür bitkisinde yabancı otlar, önemli verim 

ve kalite kayıplarına sebep olmakta ve üretim maliyetlerini de 

artırmaktadır. Yabancı otların özellikleri dikkate alınarak ekim 

nöbetine yeşil gübre bitkilerinin alınmasıyla popülasyonlarının 

azaltılmasını sağlamak mümkün olabilmektedir.  

3. YABANCI OT KONTROLÜNDE BAKLAGİLLERİN YEŞİL 

GÜBRE OLARAK KULLANILMASI 

Baklagiller familyasında insan beslenmesinde çok önemli bir yere sahip 

yemeklik baklagiller olduğu gibi hayvan beslenmesinde de son derece 

önemli bir yere sahip olan baklagil yembitkileri de bulunmaktadır. 

Baklagillerin en önemli özelliklerinde birisi de hiç şüphesiz havadaki 

serbest azotu toprağa bağlamalarıdır. Toprağa karıştırılan yeşil gübre 

bitkilerinden dolayı tohumların bulunduğu toprak profilinde meydana 

gelen fiziksel ve biyokimyasal değişiklikler yoluyla tohumların 

çimlenmesi etkilenebilmektedir. Toprak yüzeyinde kalan bitki 

kalıntısının iki temel fiziksel etkisinden birisi toprak yüzeyine ulaşan 

ışığın azalması ve diğeri de toprak yüzeyinin bitki kalıntılarıyla 

örtülerek korunmasıdır. Toprak yüzeyinin korunmasının hem toprak 

sıcaklığı hem de nem üzerinde etkileri olmaktadır (Varma ve ark., 

2017). Tane baklagiller aynı şekilde allelopati yoluyla yabancı ot 

tohumlarının çimlenmesini geciktirerek, yabancı ot popülasyonunu ve 

yabancı ot büyümesini azaltarak yabancı otlardan kaynaklanan verim 

kayıplarını en aza indirebilmektedir. Bu durum özellikle tohumları 

nispeten daha küçük olan yabancı otlar üzerindeki etkisi daha da 

belirgindir (Liebman ve Davis, 2000).  
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Farklı yemeklik dane baklagillerin (mercimek, börülce ve acı bakla) 

yabancı otlarla rekabetleriyle veya salgılamış oldukları allelopatik 

kimyasal özelliklerinden dolayı birçok yabancı otu bastırdığı ve 

popülasyonlarını azalttığı bilinmektedir. Örneğin soya fasulyesi bitki 

atıklarının yabancı otları baskılayıp engellediği ve yaz kabağı 

(Cucurbita pepo L.) ile domatesin (Solanum lycopersicum L.) verim ve 

kalitesini arttırdığı bildirilmektedir (Barker ve Bhowmik, 2001). 

Ayrıca, mercimeğin bitki artıklarından elde edilen sulu ekstrakları 

buğdayda sorun olan yabancı otlardan tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense 

L.), püsküllü brom (Bromus tectorum L.) ve uzun süpürge otu 

[Descurainia sophia (L.) Webb.] için baskılayıcı bir etkiye sahip 

olmuştur. Bu yabancı otları baskılarken, buğdaya herhangi bir 

fitotoksik etkisinin olmadığı ortaya konulmuş ve mercimeğin 

atıklarının buğdayda herbisitlere ihtiyaç duyulmadan bu yabancı otları 

kontrol edebildiği (Moyer ve Huang, 1997), özellikle yeşil gübre olarak 

kullanılıp toprağa karıştırılmasıyla bu yabancı otları seçici olarak 

kontrol edilebildiği görülmektedir.  

Tüylü fiğ (Vicia villosa Roth) baklagiller familyasında olan önemli bir 

yem bitkisi olup, yaygın olarak örtücü bitki şeklinde yetiştirilip toprağa 

karıştırılmak suretiyle yeşil gübre kaynağı olarak değerlendirilmektedir 

(Seo ve ark., 2000; Tosti ve ark., 2014; Kandel ve ark., 2020; Deguchi 

ve ark., 2022). Teasdale ve Daughtry (1993), tüylü fiğlerin kışlık tek 

yıllık örtücü bitki olarak kullanılıp yabancı otları baskılaması amacıyla 

yapmış oldukları bir çalışmada, tüylü fiğin nadas uygulamasına kıyasla 

yabancı ot yoğunluğunu % 70±78 ve yabancı ot biyomasını % 52±70 

oranında azalttığını bildirmişlerdir. Geniş alanlarda ekilen ve sıra arası 
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ile sıra üzeri dar olan tahıl gibi bitkilerde fiziksel olarak yabancı otların 

kontrolü çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı yabancı 

ot mücadelesi sentetik herbisitlerin kullanımına bağlıdır. Buda 

beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Her ne kadar konvansiyonel 

tarımda bu kimyasalların kullanımı yaygın olsa da organik olarak 

üretilen ürünlerde bu pek mümkün değildir. Organik tahıl üretiminde 

yabancı otlar birkaç sebepten dolayı ürünün verim ve kalitesinde 

sınırlayıcı bir etkiye sahip olması bakımından daha da önem 

kazanmaktadır. Sentetik kimyasal herbisitlerin ve özellikle azot 

kaynaklı gübrelerin kullanımı uygun görülmediği ve kırmızı köklü 

horozibiği (Amaranthus retroflexus L.) (Blackshaw ve Brandt, 2008) 

gibi birçok yabancı otun ise azot açısından tahıllar ile rekabet 

üstünlükleri olduğu için üretimleri sıkıntıya girmektedir. 

Konvansiyonel üretimle kıyaslandığında organik tarımda yabancı ot 

yoğunluğu, yaygınlığı, biyomas oluşturması genellikle daha fazladır 

(Cavigelli ve ark., 2008; Ryan ve ark., 2009; Teasdale ve Cavigelli, 

2010). Dolayısıyla verim ve kalitede de ciddi düşüşler 

yaşanabilmektedir. Baklagillerin örtücü bitki olarak yetiştirilip daha 

sonra toprağa karıştırılarak ya da direk yeşil gübre olarak 

kullanılmasının bir çok avantajı olmakla beraber, özellikle toprakta azot 

eksikliğinin olması durumunda kullanılması daha da önem 

kazanmaktadır (Amossé ve ark., 2013; Coombs ve ark., 2017). Bu tür 

uygulamalar uzun vadede yabancı ot kontrolünde başarı sağlamakta 

(Melander ve ark., 2005) ve toprak tohum bankasını azaltarak sonraki 

yıllarda yabancı ot istilalarının önüne geçilebilmek için baklagillerin 

örtücü bitki olarak kullanılmasının rolü son derece önemli olmaktadır. 
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Örtücü bitkiler, yabancı otlar üzerinde fiziksel bir bariyer oluşturmak 

(Teasdale ve Mohler, 2000) ve ışık için rekabet etmek (Carof ve ark., 

2007; Kruidhof ve ark., 2008; Teasdale ve ark., 2007) gibi çeşitli 

mekanizmalar yoluyla yabancı otların çıkışını ve büyümesini 

engellemektedir. Yonca (Medicago sativa L.), gibi bazı baklagil yem 

bitkileri salgıladıkları allelokimyasallardan dolayı yabancı otları 

baskılayabilmektedir (Xuan ve ark., 2003; Weston ve Inderjit, 2007). 

Aynı zamanda toprakta bulunan yabancı ot tohumlarıyla beslenen 

omurgalılar için uygun habitatlar oluşturarak yabancı ot tohum 

predetasyonunu artırarak topraktaki tohum sayısını azaltmakta (Meiss 

ve ark., 2010) ve buna bağlı olarak sonraki yıllarda çıkış yapacak 

yabancı otları azaltabilmektedir.  

Bununla birlikte baklagil yem bitkileri biyolojik azot fiksasyonu 

yoluyla tarımsal ürünlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlarken, aynı 

zamanda toprak kalitesini arttırarak ekosistemde biyolojik çeşitliliğe de 

önemli katkılar sağlayabilmektedir (Scholberg ve ark., 2010). 

Baklagillerin yeşil gübre olarak kullanılmasının özellikle bitkilerin azot 

ihtiyacının karşılanmasının yanında bazı baklagil türlerinin birçok 

yabancı otun kontrolünde etkili olarak kullanılabileceği görülmektedir. 

4. YABANCI OT KONTROLÜNDE HARDALGİLLERİN YEŞİL 

GÜBRE OLARAK KULLANILMASI 

Hardalgiller veya turpgiller (Brassicaceae/Cruciferae familyası) olarak 

da bilinen familyanın içerisinde birçok kültür bitkisi, süs bitkisi ve 

yabancı otu barındıran geniş bir familyadır (Lawrence, 1951). 

Turpgiller, yabancı otları baskılaması ve toprağın yapısını düzenlemesi 
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bakımından yeşil gübre olarak kullanılmaktadır (Grossman, 1993; 

Boydston ve Hang, 1995; Brown ve Morra, 1995). Hardalgillerin 

yabancı ot kontrolü amacıyla yeşil gübre olarak kullanılmasındaki en 

önemli özellikleri allelopatik etkileridir. Bu familyaya ait bazı bitkilerin 

diğer bitkiler üzerindeki allelopatik potansiyeli yüksektir (Fenwick ve 

ark., 1983; Velasco ve ark., 2008; Del Carmen Martinez-Ballesta ve 

ark., 2013).  Esas olarak normal koşullar altında biyolojik olarak aktif 

olmayan glukozinolatlar üretirler. Bitki dokuları ve hücreleri 

bozulduğunda, mirosinaz (myrosinase) enzimi tarafından hidrolize 

edilirler; bu da izotiyosiyanatlar, nitriller, tiyosiyanatlar, epitiyonitriller 

ve oksazoliyolinler dâhil olmak üzere parçalanarak çeşitli ürünlere 

dönüşürler (Bones ve Rossiter, 2006). Ana parçalanma ürünleri 

fitotoksik olan izotiyosiyanatlardır (Fenwick ve ark., 1983; Fahey ve 

ark., 2001; Bennett ve ark., 2002; Kim ve Ishii, 2006; Del Carmen 

Martinez-Ballesta ve ark., 2013). Fitotoksik etkiye sahip olan bu 

allelokimyasallar bu familyaya ait bitkilerdeki oranları bitkinin farklı 

organlarına göre değişmektedir. Hardalgillerin tohumlarında bulunan 

glukosinolat oranı bitkilerin yapraklardan, gövdelerinden ve köklerden 

daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Fahey ve ark., 2001; Velasco ve 

ark., 2008). Bu allelokimyasallardan dolayı bu bitkilerin yeşil gübre 

olarak kullanılıp toprağa karıştırılarak çimlenmekte olan tohumları 

etkileme potensiyeli yüksek olduğu gibi bu kimyasallar göz önüne 

alınarak biyoherbisit olarak kullanılma potansiyeli de bulunmaktadır. 

Bu durum yapılan çalışmalarla da ortaya konulmuştur. Yabancı otların 

kontolünde hardalgillerin kullanılmasında özellikle roka bitkisi tercih 

edilmektedir. Domates yetiştirilen alanlarda sorun olan en önemli 
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yabancı otlardan biri olan mavi çiçekli canavar otu (Orobanche 

ramosa)’na karşı roka (Eruca sativa) ve akhardal (Sinapis alba)’ın 

tohumlarından elde edilen tozun herbisidal etkisinin olduğu (El-Masry 

ve ark., 2019) bilinmektedir. Yine roka (E. sativa)’nın alkol ile 

muamele edilmiş taze sürgünlerinden elde edilen ekstraktın yapraklara 

püskürtülerek bezelye (Pisum sativum) üretim alanlarının iki önemli 

yabancı otu olan Phalaris minor ve Beta vulgaris yabancı otları 

üzerindeki etkilerinin ele alındığı bir iki yabancı otun büyümesini 

azalttığını ve konsantrasyonun artmasıyla etkinin arttığını 

bildirmişlerdir (El-Wakeel ve ark., 2019). Benzer şekilde roka ve başka 

bir hardalgil olan akhardal (Sinapis alba)’ın tohum tozunun fenolik 

bileşiklerinin ve glukozinolatlarının doğal herbisit olarak etkisinin 

lüpen/beyaz acıbakla (Lupinus albus) ve iki önemli yabancı otu olan 

Phalaris minor ve Malva parviflora üzerinde etkili olmuş; her iki 

hardalgilin de her iki yabancı ot üzerinde etkili olduğunu ancak etkinin 

her iki hardalın karışım halinde birlikte kullanılması durumunda 

allelopatik etkisinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir (Abd El-

Ghany ve ark., 2022). Yine hardalgiller familyasına ait bir bitki olan 

kanola (Brassica napus L.)’nın yeşil gübre olarak kullanıldığında 

Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Setaria viridis ve 

Convolvulus arvensis yabancı otlarının biyomasında azalmalar 

meydana getirmiştir (Hamzei ve ark., 2020).  

Yeşil bezelye yetiştiriciliğinde yabancı otların bastırılması amacıyla 

hardalgillerin yeşil gübre olarak kullanıldığı bir çalışmada sonbaharda 

ekilip toprağa karıştırılan kolza, akhardal, çavdar ve buğdaydan sonra 

ekilen yeşil bezelyede yabancı otların baskılanması farklılık 
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göstermiştir. Ekimden bir ay sonra en fazla yabancı ot çıkışı buğdayda 

olmuş ve en iyi yabancı ot baskılanması kolzada görülmüştür. Kolza bir 

çok yabancı otun çıkışını engellerken, aynı zamanda sera ortamında 

yapılan denemelerde bezelyenin çıkışında da azalmaya sebep olduğu 

görülmüştür (Al-Khatib ve ark., 1997). Börülce (Vigna unguiculata) 

yetiştiriciliğinde yeşil gübre olarak kullanılan hardalgillerden Brassica 

juncea L. ve Sinapis alba L. bitkilerinin örtücü bitki olarak yetiştirilip 

toprağa karıştırılmasıyla özellikle çalışma alanında yoğun olarak 

bulunan dar yapraklı tek yıllık yabancı otlardan Eleusine indica ile 

Digitaria sanguinalis üzerinde baskılayıcı bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür.  

Yabancı otları baskılama yönünde hardalgillerin yeşil gübre olarak 

kullanılmasındaki başarının yabancı ot türüne, yoğunluğuna ve 

topraktaki tohum bankasının miktarına bağlı olduğu bildirilmektedir 

(Norsworthy ve ark., 2005).  Yeşil gübrelemeyle yabancı otların 

baskılanması ve hayvan yemi olarak yetiştirilen mısırda verimlerin 

araştırıldığı başka bir çalışmada buğdaygillerden arpa (Hordeum 

vulgaris L.) ve tritikale (Triticosecale spp.) ile hardalgillerden roka 

(Eruca sativa L.) ve kanola (Brassica napus L.)’nın yeşil gübre olarak 

kullanılmasında  deneme alanında baskın olarak bulunan Amaranthus 

retroflexus L., Portulaca oleracea L., Convolvulus arvensis L. ve Alhaji 

camelorum L. yabancı otları üzerindeki etkisinde buğdaygillerin daha 

baskılayıcı olduğunu görmüşlerdir. Yabancı otların kuru biyomasında 

kontrole göre arpada % 85.3 ve tritikale de ise % 77.2 oranlarında 

azalma meydana getirdiğini bildirmişlerdir (Arazmjoo ve ark., 2022). 

Özellikle Brassica spp. (B. hirta, B. juncea, B. nigra, B. napus) 
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türlerinin erken dönemde hızlı çıkış yapıp güçlü bir şekilde 

gelişebildikleri için yabancı otları erken gelişme dönemlerinde 

bastırarak kontrol altına alabilmektedirler. Canlı bitkilerin 

sürgünlerinden toprağa allelokimyasalların salınması, bitki artıkları 

veya toprak işleme ile toprağa karışan bitkiler ve glukosinolatların 

yetiştirme ortamına yayılması/salgılanması ve bu glukosinolatların 

izotiyosiyanatlara hidrolizleri, yabancı ot tohumlarının çimlenmesini ve 

büyümesini engellemektedir (Al-Khatib ve Boydston, 1999). Ak hardal 

(Brassica hirta)’ın parçalanıp toprağa karıştırılmasıyla açığa çıkan 

benzil izotiyosiyanat, imam pamuğu (Abuthilon theophrasti)’na ve 

baklagiller familyasına ait önemli bir yabancı ot olan kassiya (Cassia 

obtusifolia)’ya fitotoksik etki yaparak kontrol etmektedir (Dharamraj 

ve ark., 1994). Siyah hardal (Brassica nigra L.)’dan izole edilen alil 

izotiyosiyanat, Bromus rigidus’un çimlenmesini engellemektedir (Bell 

ve Muller, 1973). Yabani hardalın (B. kaber) çürümüş atıklarından elde 

edilen sulu ekstrakları, Japon darıcanı (Eohinochloa crusgalli var. 

frumentacea)’na toksik etkiye sahiptir (Elliott ve Stowe, 1971). Kolza 

(Brassica napus)’nın toprağa karıştırılan yaprakları, standart herbisit 

uygulamalarına benzer bir şekilde C. album, A. retroflexus ve E. crus-

galli yabancı otlarının kontrolünü sağlamıştır (Boydston, 1993; 

Boydston ve Hang, 1995). Hardalgillerin yabancı ot kontrolünde yeşil 

gübre kaynağı olarak kullanılmasının bu konuda yapılan çalışmalar 

incelendiğinde mümkün olabileceği görülmektedir. 
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5. YABANCI OT KONTROLÜNDE TIBBİ VE AROMATİK 

BİTKİLERİN YEŞİL GÜBRE OLARAK KULLANILMASI 

Tıbbi ve aromatik bitkiler başta ilaç, gıda, baharat, çay, meşrubat, boya, 

kozmetik ve reçine yapımı gibi bir çok amaç için kullanılmaktadır. Bu 

bitkilerin bünyesinde bulunan allelokimyasallardan dolayı 

çevrelerindeki organizmaları etkileme özelliğine sahiptirler 

(Mirmostafaee ve ark., 2020). Günümüz tarımında sentetik herbisitlerin 

olumsuz etkilerinin giderek artmasıyla aromatik bitkilerden elde edilen 

uçucu yağlara dayalı doğal herbisitler önem kazanmaktadır. 

Allelokimyasallar gibi doğal ürünler bitkisel üretimde sorun olan 

yabancı otların kontrolünde giderek önem kazanmaktadır (Duke ve 

ark., 2000; Weston, 2005; Narwal, 2010; Islam ve ark., 2022). Bu 

bitkiler allelopatik özelliklerinden dolayı, genel olarak yüksek oranda 

türe özgü avantajına sahip olarak, farklı türlerin çimlenmesi ve 

büyümesi üzerinde engelleyici bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, bu 

doğal bileşiklerin zararlı yabancı otlar üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar sürekli artmaktadır (Bellache ve ark., 

2022). Sürdürülebilir tarımda yabancı otların kontrol edilmesi amacıyla 

aromatik bitkilerin allelopatik özelliklerinden faydalanarak yeşil gübre 

olarak kullanılıp toprağa karıştırılarak ürettikleri fitotoksik 

kimyasalların yabancı otları kontrol etmesi (Dhima ve ark., 2009; 

Vasilakoglou ve ark., 2011) son derece önemlidir. Farklı tıbbi aromatik 

bitkilerin yeşil gübre olarak kullanılıp toprağa karıştırılmasıyla darıcan 

[Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.], semizotu (Portulaca 

oleracea L.), demir dikeni (Tribulus terrestris L.), sirken 

(Chenopodium album L.) ve mısır (Zea mays L.) üzerindeki etkileri 
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tarla koşulları altında çalışılmıştır. Tek ve çok yıllık türlerden seçilen 

on farklı tıbbi ve aromatik bitkilerin çalışılan yabancı otlar üzerindeki 

etkilerine bakıldığında darıcan, semizotu, demir dikeni ve sirkenin 

çıkışlarına olan etkileri sırasıyla % 11-50, % 12-59, % 26-79 ve % 58-

83 oranında kontrol parsellerine göre azalttığı fakat mısır çıkışında da 

herhangi bir sorunun olmadığı bildirilmiştir (Dhima ve ark. 2009). Bu 

çalışmada, tıbbi ve aromatik bitkilerin yeşil gübre olarak 

kullanılmasında yabancı ot tohumlanın çimlenmesi engellenirken, çıkış 

yapıp büyüyen yabancı otların büyümesi ve yeşil aksam oluşturması 

üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Bu durum toprağa karıştırılan 

tıbbi ve aromatik bitkilerin bünyesinde bulunan allelokimyasalların 

hızlı bir şekilde parçalanıp etkilerinin kaybolmasından kaynaklandığını 

ve toprakta kalan miktarınada yabancı otların tolerans sağladığını 

bildirmişlerdir (Dhima ve ark., 2009).  

Tarla koşullarında kullanılan aromatik bitkilerin yeşil gübreleri yabancı 

ot tohumlarının çimlenmelerini engellemesi önemli bir konudur. Çünkü 

çoğu durumda kontrollü şartlar altında (petri ve saksı) elde edilen 

sonuçlar tarla koşullarında başarılı sonuçlar verememektedir (Dhima ve 

ark., 2009). Pratikte uygulanması açısında tıbbi ve aromatik bitkilerin 

örnek uygulamaları üreticiler tarafından mevcut yabancı otların 

durumuna göre uygulanması fayda sağlayacaktır. Bu amaç için 

çoğunlukla ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına ait bitkiler 

kullanılmaktadır. Ballıbabagiller famiyası geniş yapraklı çok fazla bitki 

türünü içinde barındaran bir familya olup, çok sayıda farmakolojik ve 

toksikolojik özellikleri olan türleriyle bilinir. Ayrıca, bu familyanın 

birçok türü, doğal ortamlarda ve laboratuvar şartlarında allelopatik 
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aktiviteleri açısından önemlidir (Islam ve ark., 2022). Dolayısıyla bu 

familyaya ait tıbbi ve aromatik bitkilerin yabancı otların kontrolünde 

yeşil gübre olarak kullanılması ve herbisidal etkilerinin olması 

açısından önemlidir. Bu familyaya ait olan kekik (Origanum vulgare) 

bitkisinin yüksek fenolik içeriklerine sahip dört farklı biyotipiyle 

yapılan bir yeşil gübreleme çalışmasında pamuk (Gossypium hirsutum) 

ve mısır (Zea mays) ekiminde önce kullanılıp toprağa karıştırılmasıyla 

semizotu (Portulaca oleracea), darıcan (Echinochloa crus-galli) ve 

yapışkan otu (Setaria verticillata) yabancı otlarının çıkışlarını sırasıyla 

% 55, % 52 ve % 86 aranlarında kontrol parselleriyle kıyaslandığında 

azaltmıştır. Ayrıca pamuğun lif ve mısırın dane veriminde ise yeşil 

gübre uygulanmamış yabancı otlu kontrol parselleriyle kıyaslandığında 

sırasıyla % 24-88 ve % 5-16 oranlarında daha yüksek bulunmştur 

(Vasilakoglou ve ark., 2011).  

Yukarıda sonuçları verilen çalışmalar dikkate alındığında bazı tıbbi 

aromatik bitkilerin yeşil gübre olarak toprağa karıştırılması veya malç 

olarak kullanıldıktan sonra toprağa karıştırılmasıyla bazı önemli 

yabancı otların kontrolünü sağladığını görmekteyiz. Tıbbi ve aromatik 

bitkiler entegre yabancı ot kontrolünün bir parçası olarak 

uygulanabileceği ortaya konulmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken 

diğer bir konuda yeşil gübre uygulanmasında sonra ekilecek kültür 

bitkisinin bu tıbbi ve aromatik bitkilerin salgılamış oldukları 

allelokimyasallardan etkilenip etkilenmediğidir. Kontrollü şartlar 

altında yapılan çalışmaların sonuşları doğal ortamlarda denenmeli ve 

ümitvar sonuçların ortaya konulmalıdır. Bunun yanında yabancı ot 

kontrolünde yeşil gübre bitkilerinin etkinliği içinde bitki türününde 
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bulunduğu birçok faktör tarafından etkilenebilmektedir (Mohammadi, 

2012, 2013). Bu faktörler dikkate alınarak hangi yeşil gübre türünün 

hangi şartlar altında hangi yabancı otları kontrol ettiğine yönelik 

çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

6. HERBİSİTLERLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN YEŞİL 

GÜBRE BİTKİLERİ İLE FİTOREMEDİASYONU 

Kimyasal gübre ve pestisitlerin tarımda kullanılmaya başlanmasıyla 

üretimde büyük artışlar meydana gelmiş ve bunların büyük bir başarı 

ve buluş olduğu düşünülmekteydi. Ancak bilimin gittikçe gelişmesiyle 

kullanılan bu kimyasalların insan, hayvan ve çevre açısından çok büyük 

olumsuzluklar teşkil ettiği anlaşılmaya başlanmıştır.  Bu konu özellikle 

son zamanlarda sık sık gündeme gelmekte ve ciddi bir şekilde 

tartışılmaktadır. Fakat özellikle modern tarımın yaygınlaştığı 

günümüzde bu kimyasallardan vazgeçmenin mümkün olmadığı 

anlaşılmaktadır. Çünkü gün geçtikçe artmakta olan dünya nüfusunun 

2050 yılında ulaşacağı düşünülen yaklaşık 9.7 milyar insanı besleme 

sorunu ciddi bir şekilde karşımızda durmaktadır (Hossain ve ark., 

2022). Bunun için bu kimyasallara alternatiflerin bulunması ve 

kullanılan bu kimyasalların zararlı etkilerini azaltmanın yollarını 

bulmak gerekmektedir. Yeşil gübreleme ile kullanılacak kimyasal 

gübrelerin azaltılacağı gibi kullanılan kimyasalların fitoremediasyonla 

topraktan uzaklaştırılması ve toprağın temizlenmesi üzerinde durulan 

önemli bir konu olmuştur. Çünkü topraklar, ekolojik istikrar ve tarımsal 

üretimdeki kritik rolü nedeniyle karasal ekosistemlerin önemli bir 

parçasını teşkil etmektedir (Beiyuan ve ark., 2021; Zhao ve ark., 2021). 

Kirlenmiş toprakları veya suyu iyileştirmek için bitkilerin doğrudan 
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veya dolaylı olarak kullanılması fitoremediasyon olarak bilinir. 

Fitoremediasyon kavramı Latince bitki anlamına gelen “phyto” ve 

iyileştirme anlamına gelen “remediation” kelimelerinin birleşmesiyle 

oluşmuş ve dilimize yeşil ıslah, bitkilerle arıtım, bitkisel arıtım veya 

bitkisel iyileştirme olarak çevrilmektedir (Tiryaki ve Potur, 2017). Bu 

teknoloji, çevresel kirleticilerin ortadan kaldırılmasını ele almak için 

daha ekonomik, çevre dostu ve genel olarak kabul gören bir 

uygulamadır (Arthur ve ark., 2005; Oladoye ve ark., 2022). 

Fitoremediasyonda kullanılan yöntemler kirletici çeşitlerine göre 

sınıflandırılmaktadır. Bu kirleticiler metal içerikli ise fitoekstraksiyon 

(Fitoakümülasyon), fitostabilizasyon ve rizofiltrasyon; organik 

kirleticiler ise fitodegradasyon, rizodegradasyon ve fitovolatilizasyon 

olmak üzere altı farklı şekilde gruplandırılmaktadır (Aybar ve ark., 

2015). Fitoremediasyon yöntemiyle topraktan arındırılmak istenen 

önemli kirleticilerden birisi de herbisitlerdir. Herbisitler tarımsal üretim 

alanlarında yabancı otların kontrolü için yoğun olarak kullanılan 

sentetik toprak kirleticilerindendir. Tarımsal üretimde kullanılan 

pestisitlerin % 0.1 gibi küçük bir miktarı uygulanmak istenen hedef 

zararlıya ulaşırken, geri kalan miktarı olan % 99.9 oranı ise halk 

sağlığını ve faydalı biyoorganizmaları olumsuz yönde etkiledikleri 

çevreye taşınmakta; toprağı, suyu ve ekosistemin atmosferini 

kirletmektedir (Pimentel, 1995). Son zamanlarda gelişen teknoloji 

sayesinde bu miktar belli bir oranda azalmış olsa da yine de çok küçük 

bir oranı ancak hedef zararlıya ulaşabilmektedir (Pimentel ve Burgess, 

2012). Herbisitlerde bu pestisitler içerisinde yer almakta olup aynı 

durum bunlar için de geçerlidir. Başta toprak olmak üzere bitkiler ile 
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yapılan herbisitlerin fitoremediasyonu gün geçtikçe önem kazanmakta 

ve bu konudaki çalışmalar çoğalmakta ve önemli sonuçlar elde 

edilmektedir. Fitoremediasyonda yeşil gübre bitkilerinin kullanılması 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaç için çok farklı bitkiler 

kullanılabilmektedir. Ancak bu bitkilerde bulunması gereken 

özelliklerin başında bu bitkilerinin hızlı büyüme, yüksek biyokütle 

oluşturma ve rekabet güçlerinin yüksek olması gibi çeşitli fizyolojik 

özellikleri fitoremediasyon için önem taşımaktadır.  Bu özelliklere 

sahip bitkiler, herbisitler ile kirletilmiş topraklarda herbisit 

dekontaminasyon aracı olarak kullanılma potansiyeline sahiptir 

(Lamego ve Vidal, 2007). Tabi bu özelliklere sahip her yeşil gübre 

bitkisi topraktaki her herbisit için etkin olarak kullanılamamaktadır. 

Aynı bitki farklı aktif maddeli herbisitin fitoremediasyonunda aynı 

etkiyi göstermemektedir. Örneğin toprakta kalıcılığı kültür bitkisi 

üretim sezonundan daha fazla olan quinclorac ve tebuthiuron aktif 

maddeli herbisitlerin fitoremediasyonunda kullanılan dört farklı yeşil 

gübre bitkisi olan  Crotalaria spectabilis, Canavalia ensiformis, 

Stizolobium aterrimum ve Lupinus albus bitkilerinin tamamı topraktan 

quinclorac’tan daha çok tebuthiuron absorbe etmiştir (Mendes ve ark., 

2021). Benzer şekilde başka çalışmalar ile de bazı yeşil gübre 

bitkilerinin tebuthiuron ile kontamine olmuş toprakların 

fitoremediasyonunda etkili bir şekilde kullanılabileceği ortaya 

konulmuştur (Pires ve ark., 2003, 2005).  

Bir herbisite karşı hassas olan bir bitki o aktif maddenin 

fitoremediasyonunda kullanılması uygun değildir. Cucurbitaceae, 

Solanaceae ve Apiaceae familyalarına ait bitkiler quinclorac aktif 
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maddeli herbisite karşı hassastırlar (Rodrigues ve Almeida, 2018). 

Ancak çeltik (Oryza sativa), kanola (Brassica napus L. ve Brassica 

rapa L.), arpa (Hordeum vulgare), mısır (Zea mays), sorgum (Sorghum 

bicolor) ve çayır salkım otu (Poa pratensis) gibi bitkiler bu herbisite 

karşı tolerant olmaktadır. Bu aktif maddeden etkilenmedikleri için 

quinclorac’ın topraktan elemine edilmesinde yada mevcut miktarının 

azaltılmasında quinclorac aktif maddesi ile kirletilmiş toprakların 

fitoremediasyonunda kullanılabilmektedirler (Chism ve ark., 1991; 

Abdallah ve ark., 2006; Ferreira ve ark., 2012). Bu herbisitin yeşil 

gübrelemeyle fitoremediasyonunda yapılan başka bir çalışmada 

Canavalia ensiformis (L.) DC., Cajanus cajan (L. Millsp.), Mucuna 

pruriens (L.) DC., Pennisetum glaucum (L.) R.Br. ve Crotalaria 

juncea L. bitkileri kullanılmıştır. Bu bitkiler içerisinde en iyi sonuç M. 

pruriens ve P. glaucum bitkilerinden elde edilmiştir (Ferreira ve ark., 

2021).  

Herbisitlerin fitoremediasyonunda özellikle topraktaki kalıcılığı uzun 

olan herbisitler daha da önem taşımaktadır. Bir kültür bitkisi içerisinde 

çıkan yabancı otların kontrolünde kullanılan bazı herbisitler ekim 

nöbetinde kullanılan bir sonraki bitkiye fitotoksik etki 

oluşturabilmektedir. Bu durum özellikle topraktaki yarılanma ömrü 

uzun olan herbisitler için daha da önemlidir. Tebuthiuron bu 

herbisitlerden bir tanesidir. Bu herbisit geniş spektrumlu olup bir çok 

alanda da kullanıldığından dolayı ve topraktaki yarılanma ömrü de iki 

yıldan daha fazla olduğu için, oldukça zehirli olup, kalıntı sorunu, 

sızıntı, yüzey akışı yoluyla çevre ve lokal habitatlar için oldukça 

tehlikelidir (Rodrigues ve Almeida, 2011; Christofoletti ve ark., 2017). 
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Bu tür kalıcılığı fazla olan herbisitler için en etkili yeşil gübre 

bitkilerinin araştırılması ve bu konuda kapsamlı araştırmaların 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

7. SONUÇ 

Giderek artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için 

tarımsal üretim miktarını artırmak gerekmektedir. Bunu artırmanın 

birçok yolu olmakla beraber yetiştirdiğimiz ürünlerin bitki koruma 

sorunlarından dolayı meydana gelen verim kayıplarının önüne geçmek 

belki de en ekonomik yoludur. Bitki koruma problemleri içerisinde 

yabancı otlar çok önemli bir yer tutmaktadır. Yabancı otlardan dolayı 

bazı durumlarda ürünün hasat edilememesi bile söz konusu 

olabilmektedir.  Yabancı otlardan kaynaklanan verim ve kalite 

kayıplarını önlemek için uygulanmakta olan birçok yöntem 

bulunmaktadır. Ancak bu yöntemlerin içerisinde hızlı sonuç vermesi ve 

uygulamanın kolay olmasından dolayı çoğunlukla herbisitler ile yapılan 

kimyasal mücadele yöntemi tercih edilmektedir. Maalesef gün geçtikçe 

yapılan kimyasal mücadelenin insan, hayvan ve çevre üzerinde 

olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında aynı tarlada aynı 

etki mekanizmaya ait herbisitlerin uzun süre arka arkaya kullanılması 

sonucunda hali hazırda dünya genelinde herbisitlere karşı dayanıklılık 

geliştirmiş olan birçok yabancı ot bulunmakta ve bazı durumlarda bu 

yabancı otların herbisitler ile kontrolü mümkün olmamaktadır. Bütün 

bu sorunlar yabancı otlar konusunda çalışma yapan araştırmacıları 

herbisitlere alternatif mücadele yöntemlerine yönelmiştir. Herbisitlere 

alternatif olabilecek birçok mücadele yöntemi bulunmakta ve 
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uygulanmaktadır. Ancak bu yöntemlerinde herbirisinin kendisine özgü 

avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.  

Yabancı ot kontrolünde yeşil gübre bitkilerinden faydalanmak son 

derece çevre dostu bir uygulamadır. Bu amaçla farklı bitki 

familyalarına ait birçok farklı bitkiden faydalanılmaktadır. Bunların 

içerisinde baklagiller son derece önemli bir rol üstlenmektedir. 

Hardalgiller familyasına ait bitkilerin kullanımı da son derece 

yaygındır. Tabi bu amaçla kullanılan önemli tıbbi ve aromatik 

bitkilerde bulunmaktadır. Bu bitkilerin tamamı bütün yabancı otlar 

üzerinde baskılayıcı bir etkisi söz konusu değildir. Yabancı ot 

durumuna ve yetiştirilecek kültür bitkisine uygun yeşil gübre 

bitkilerinin seçmek son derece önemlidir. Bu bitkileri uygun bir sıra ile 

ekim nöbetine almak, birçok yabancı ot ile mücadelede çok iyi 

sonuçlara ulaşmak mümkündür. Yeşil gübre bitkileri sadece yabancı 

otların kontrolü için kullanmakla kalmaz aynı zamanda yabancı otları 

kontrol etmek için yaygın olarak kullanılan herbisitlerden dolayı 

kirletilen toprakların ve suyun temizletilmesinde de fitoremediasyon 

bitkileri olarak kullanılmaktadır. Özellikle topraktaki kalıcılığı uzun 

olan herbisitlerden kaynaklanan sorunların giderilmesinde yeşil gübre 

bitkilerinin fitoremediasyon amacıyla önem arz etmektedir. Yeşil gübre 

bitkilerini diğer yabancı ot kontrol yöntemleriyle entegre olarak 

kullanmak başarılı sonuçlara ulaştırabilecektir. 
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1. GİRİŞ  

Gıda ve tarımın geleceğine ilişkin var olan genel endişe, insanlığın 2050 

ve sonrasına kadar sürdürülebilir bir şekilde beslenip beslenemeyeceği 

konusudur. Bu endişe, gıda ve tarım sistemlerinin sosyal, ekonomik ve 

çevresel sürdürülebilirliğinin sorgulamasından kaynaklanmaktadır 

(Anonymous, 2018). Tüm dünyayı tehdit eden küresel iklim değişimi, 

tarım arazilerinin azalması, tarımsal üretimde ortaya çıkan verim 

kayıpları ve buna bağlı olarak artan gıda fiyatları, gelecekte gıda ve su 

kaynakları ile ilgili krizlerin ortaya çıkabileceği yönündeki senaryoları 

güçlendirmektedir. Bununla birlikte Gıda ve Tarım Örgütü (Food and 

Agriculture Organization, FAO), 9 milyarlık bir nüfusu beslemek için 

dünya tarımsal üretiminin % 70 oranında artması gerektiğini ifade 

etmektedir (Odegard ve Van der Voet, 2014; Esetlili, 2019). Bu nedenle 

geleceğe yönelik küresel ve bölgesel tarım sistemlerinin geliştirilmesi 

ve tarımsal üretimde ürün kayıplarına neden olan faktörlerin kontrol 

altına alınması konusunda çeşitli çözüm yolları araştırılmaktadır. Bitki 

hastalıkları, bu ürün kayıplarına neden olan en önemli faktörlerden biri 

olarak değerlendirilmektedir. Bitkiler yaşamları boyunca biyotik 

(fungus, bakteri ve virüs) ve abiyotik (sıcaklık, rüzgâr, nem, ışık, yağış 

ve toprak) faktörlerin etkisi altında kalmaktadır (Scholthof, 2007). 

Belirtilen bu faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında önemli bileşenler 

olduğu bilinmekte hassas bir konukçu, virülent bir patojen ve uygun 

çevre koşullarının bir araya gelmesiyle "Hastalık Üçgeni" adı verilen 

klasik bir bitki patolojisi kavramı ortaya çıkmaktadır (Mazzola, 2002; 

Scholthof, 2007). 



YEŞİL GÜBRELEME| 234 

 

 

Toprak kaynaklı fungal hastalıklar birçok kültür bitkisinde solgunluk, 

tohum ve kök çürüklüğüne neden olarak sera ve tarlalarda % 50-75 

oranında ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir. Rhizoctonia spp., 

Fusarium spp., Verticillium spp., Sclerotinia spp., Pythium spp. ve 

Phytophthora spp. gibi etmenleri içine alan bu grubun üyeleri 

mikrosklerotium, sklerotium, klamidospor ve oospor olarak 

isimlendirilen dayanıklı yapıları sayesinde bitki atıklarında veya 

toprakta konukçuları mevcut olmadığı dönemlerde uzun yıllar canlı 

kalma yeteneğine sahiptirler (Panth ve ark., 2020; Duff ve Firrell, 2021; 

Parajuli ve ark., 2022). Sclerotium rolfsii’nin toprakta 3-4 yıl (Kator ve 

ark., 2015), Sclerotinia sclerotiorum’un 4-5 yıl (Adams ve Ayers, 

1979), Macrophomina phaseolina’nın 2-15 yıl (Gupta ve ark., 2012), 

Fusarium oxysporum’un 10 yıl (Zhang ve ark., 2015) ve Verticillium 

dahliae’nın 14 yıl (Schnathorst, 1981) toprakta canlı kalması bu 

patojenlerle mücadeleyi zorlaştırmaktadır. 

Bitkilerin hastalanmasıyla meydana gelen ürün kayıpları dikkate 

alındığında hastalıklar ile mücadele edilmediğinde yüzbinlerce insanın 

ölümü ile sonuçlanan büyük ölçekli kıtlıkların ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Bu nedenle tarımın başlangıcıyla birlikte yetiştirilen 

ürünlerde meydana gelen hastalıkları önlemeye veya hastalık 

etmenlerinin sebep olduğu zararı en düşük seviyeye düşürmeye yönelik 

çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bitki hastalıkları ile mücadele 

yöntemleri genellikle; yasal, kültürel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

olarak gruplandırılmaktadır. Kimyasal mücadele, kısa sürede ve yüksek 

oranda göstermiş olduğu etki ile öne çıkan yöntem olarak 

değerlendirilmektedir. DDT (diklorodifenil trikoloroetamin)’nin 
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piyasaya sürülmesiyle başlayan pestisit yolculuğu bugün bilinen tüm 

zararlarına rağmen toplamda 1000’in üzerindeki pestisit sayısı ile 

küresel kullanımını artırarak devam ettirmektedir (Choudhury ve Saha, 

2020). Yaygın şekilde kullanılan bu kimyasalların doğaya olan olumsuz 

etkileri küresel ölçekte çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmakta, bu durum sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde 

getirmektedir (Eryılmaz ve Kılıç, 2018). 

Tarımsal üretimin en önemli girdileri arasında pestisitler gibi 

gübreleme de önemli bir yer tutmaktadır. Gübreleme ile bitkiler 

tarafından alınan ve toprakta yarayışlı miktarları azalan besin 

elementleri toprağa takviye edilerek tarım toprakları verimli hale 

getirilmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda kimyasal gübreleme, tıpkı 

pestisitler gibi bir yandan üretime katkı sağlarken diğer yandan birtakım 

olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bu olumsuzluklar dikkate 

alındığında gübrelemenin organik gübrelerle desteklenmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır (Sönmez ve ark, 2008). Bu nedenle, toprağı organik 

maddece zenginleştirmek için ahır gübresi, kompost ve yeşil gübre gibi 

organik yapılı gübreler son zamanlarda tarımsal üretimde aktif olarak 

kullanılmaktadır. Yeşil gübreleme, farklı tarım sistemlerine kolay 

adapte edilebilir olması ve uygulama kolaylığı nedeniyle etkili bir 

kaynak olarak günümüzde ön plana çıkmaktadır (Karakurt, 2009). Yeşil 

gübre uygulamalarının toprakdaki azot konsantrasyonunu ve organik 

madde miktarını artırdığı, mikroorganizma faaliyetinin artmasına katkı 

sağladığı, toprağın agregat stabilitesini ve su tutma kapasitesini 

artırdığı, pH seviyelerini düşürdüğü, bitki gelişim parametreleri üzerine 

olumlu etkileri olduğu ve verim düzeylerinde önemli artışlar 



YEŞİL GÜBRELEME| 236 

 

 

gerçekleştirdiği bilinen faydaları arasında yer almaktadır (Wiggins ve 

Kinkel, 2005; Yılmaz ve Şahin, 2014: Maitra ve ark., 2018).  

Genellikle toprağın organik madde içeriğini artırmak için kullanılan 

yeşil gübre uygulamaları özellikle toprak kaynaklı fungal patojenlerin 

inhibisyonunda başarılı olmalarıyla dikkat çekmektedir. Yeşil gübreler 

toksik olmayan, kalıntı bırakmayan, yüksek oranda parçalanabilir ve 

ayrıştırılabilir özellikleriyle toprak kaynaklı bitki hastalıklarıyla 

mücadelede kimyasallara alternatif etkili bir yaklaşım olarak kabul 

edilmektedir (Baysal-Gurel ve ark., 2018; Saygı ve ark., 2019; Ziedan, 

2022). Toprak mikrobiyal toplulukları üzerinde yapmış olduğu etkiyle 

birlikte çeşitli mekanizmaları kullanarak patojenin büyümesini ve 

hayatta kalmasını engelleyerek konukçu-patojen döngüsünde kırılmaya 

sebep olmaktadır (Bailey ve Lazarovits, 2003; Larkin, 2013). Yeşil 

gübre uygulamaları ile bitkilerde hastalığa neden olan patojenlerin 

baskı altına alındığı literatürde yer alan çok sayıda çalışma ile kayıt 

altına alınmıştır. Bu bölümde, toprak kaynaklı fungal hastalıkların 

mücadelesinde kullanılan yeşil gübre uygulamalarının tarımsal 

üretimdeki mevcut durumuna odaklanılmıştır.  

2. YEŞİL GÜBRE UYGULAMALARININ TARİHSEL 

GELİŞİMİ  

Bir tarım politikası olarak yeşil gübrelerin kullanılması, çok eski 

tarihlerden itibaren geleneksel bir yöntem olarak kabul görmektedir 

(Larkin, 2013). Yeşil gübrelemenin önemi Çin’de M.Ö. 5. yüzyılda 

vurgulanmış; Yunanlılar ve Romalılar ise bu tarihten daha önce bu 

uygulamayı benimsemişlerdir. İlk olarak 1927 yılında Pieters 



237 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

 
 

tarafından "Yerinde veya uzaktan getirilen taze bitki materyalinin 

toprağa karıştırılarak toprağı zenginleştirme uygulaması" olarak 

tanımlanmıştır (Pieters, 1927; Manici ve ark., 2004). Yeşil gübrelerin 

toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirdiği kayıt edilmiş olsa 

da, literatürde bu yıllarda hastalık ve zararlılarla mücadeleye yönelik 

herhangi bir etkiden söz edilmemiştir. Daha sonra 1950’li yıllarda yeşil 

gübre uygulamalarının patateste Verticillium solgunluğu ile adi uyuz 

hastalıklarını baskıladığı rapor edilmiş ve Brassica bitkilerinin yeşil 

gübrelemede kullanılmasıyla biyofumigasyon konsepti gelişmiştir 

(Larkin, 2013). "Biyofumigasyon" ilk olarak J.A. Kirkegaard tarafından 

1993 yılında "Brassica veya ilgili türlerin toprağa dahil edilmesiyle 

bitki dokularında bulunan glukosinolat bileşiklerinin hidroliz yoluyla 

izotiyosiyanat bileşiklerini açığa çıkarması" olarak tanımlanmıştır 

(Matthiessen ve Kirkegaard, 2006; Baysal-Gurel ve ark., 2018). 

Geniş spektrumlu pestisitler içerisinde en etkili fumigant olarak bilinen 

metil bromid, 2005 yılından önce toprak fumigasyonunda patojenlere 

karşı en yaygın kullanılan pestisit olarak bilinmektedir. Ancak insan 

sağlığına olumsuz etkileri ve ozon tabakasına vermiş olduğu zarar 

nedeniyle Montreal Protokolü ile bu pestisitin tamamen kullanımdan 

kaldırılması zorunlu kılınmıştır (Barry ve ark., 2012; Prasad ve ark., 

2015; Baysal-Gurel ve ark., 2018; Ziedan, 2022). Spesifik olmayan bu 

fumigantın çevreye vermiş olduğu zarar, bu fumiganta alternatif 

mücadele stratejilerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine neden 

olmuştur. Aynı zamanda son yıllarda kullanılmaya başlayan 

sürdürülebilir tarım kavramıyla birlikte hastalıklarla mücadelede daha 

çevre dostu yaklaşımların benimsendiği görülmektedir. Bu nedenlerden 
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dolayı özellikle 2000’li yıllardan sonra yeşil gübrelerin hastalıklarla 

mücadelede kullanılmasıyla ilgili yapılan çalışmaların hız kazandığı 

görülmektedir. 

3. BİYOFUMİGASYON VE YEŞİL GÜBRE BİTKİLERİ 

Yeşil gübrelemede kullanılan bazı bitkiler biyofumigasyon ile 

ilişkilendirilmekte, yüzlerce bitki türü arasından sadece bir grup bitki 

yeşil gübre olma potansiyelleriyle çalışmalarda yer almaktadır 

(Chimouriya ve ark., 2018). Yeşil gübre olarak kullanılan bitki 

familyaları içerisinde Leguminaceae, Brassicaceae, Graminacae, 

Alliaceae, Capparidaceae, Tropaeolaceae, Moringaceae, 

Amaryllidaceae ve Salvadoraceae familyaları yer almaktadır (Ochiai ve 

ark., 2007; Karavina ve Mandumbu, 2012; Larkin, 2013; Santos ve ark., 

2021). 

Yukarıda bahsedilen bitki familyaları içerisinde Brassicaceae 

familyasında yer alan bitkiler biyofümigasyonda öne çıkan bitki grubu 

olarak tanımlanmaktadır. Avrupa kıtasının Akdeniz iklim kuşağına 

özgü olan bu bitkiler; yaklaşık 4.000 yıl önce kültüre alınmıştır. Bu 

familya, bugün tüm dünyada yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan 

bilimsel ve ekonomik öneme sahip yaklaşık 338 cins ve 3.709 türden 

oluşan büyük bir bitki grubunu oluşturmaktadır. Özellikle yağlı tohum, 

yeşil gübre ve hayvan yemi olarak kullanıldığı bilinen bu bitkiler, aynı 

zamanda hastalık ve zararlılarla mücadelede göstermiş oldukları başarı 

ile çalışmalarda ilk sıralarda yer almaktadır (Kirkegaard ve Sarwar 

1998; Bailey ve ark., 2006; Prasad ve ark., 2015). Yeşil gübrelerin 

patojenler üzerindeki spesifik etkileri, farklı çevresel koşulların 
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etkisinde olduğu kadar yeşil gübre bitkilerinin farklı türleri ve çeşitleri 

arasında da varyasyon göstermektedir (Larkin, 2013). Bu konuyla ilgili 

yapılan bir çalışmada Brassica carinata’nın diğer Brassica bitkilerine 

oranla daha yüksek oranda toksik bileşikler içerdiği belirtilmektedir. Bu 

bitkinin hem suda çözünüp hem de uçucu olma özelliğine sahip 

glukosiyanat parçalanma ürünleri ile bitki patojenlerinin kontrolünde 

daha etkin olduğu bilinmektedir (Sintayehu ve ark., 2014). Yeşil gübre 

olarak kullanılan ve glukosinolat içeren bitki türleri ve ait oldukları 

familya isimleri Karavina ve Mandumbu (2012)’den alınan Tablo 1’de 

verilmiştir. 
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Brassicaceae familyasındaki Brassica oleracea var. italica (brokoli), 

Brassica oleracea var. botrytis (karnabahar), Brassica rapa (şalgam), 

Brassica napus (kolza), Brassica oleracea var. capitata (lahana), 

Raphanus sativus (turp), B. carinata (Etiyopya hardalı) ve Sinapis spp. 

(hardal) gibi başlıca bitkiler glukosinolat adı verilen kükürtlü bileşikleri 

üreterek toprak kaynaklı hastalıkların mücadelesinde etkili bir şekilde 

kullanılmaktadır (Larkin ve Griffin, 2007; Neubauer ve ark., 2014; 

Sintayehu ve ark., 2014). Bununla birlikte bu bitkilerden elde edilen ve 

hastalıklarla mücadeledeki başarısını kanıtlanmış B.Q. Mulch® 

(Brassica nigra ve B. napus), Biofum™ (R. sativus ve S. alba karışımı), 

Black Jack Radish™ (R. sativus), Black Mustard (B. nigra), BQ 

Mulch® (B. nigra ve B. carinata), Caliente™ (Brassica juncea), 

Cappucchino™ (B. carinata), FungiSol™ (B. carinata ve R. sativus), 

Mustclean™ (B. juncea), Nemat™ (Eruca sativa), Nemfix™ (B. 

juncea), Nemclear™ (B. napus), Nemcon™ (B. napus), NemSol™ (R. 

sativus ve E. sativa), Terranova Radish™ (R. sativus), Tillage Radish® 

(R. sativus), White Mustard (Sinapis alba) ve Fumig8tor™ sorghum 

(Sorghum bicolor) isimli çok sayıda ticari biyofumigant bulunmaktadır 

(Duff ve ark., 2020; Duff ve Firrell, 2021). Örneğin Caliente, Mustclean 

ve Nemfix isimli ticari fumigantlar S. rolfsii patojeninin sklerotlarında 

% 67-93 oranında, Nemat ve Tillage Radish isimli ticari fumigantlar ise 

M. phaseolina patojeninin % 93-100 oranında ölümüne sebep olmuştur 

(Duff ve Firrell, 2021). 

Brassicaceae familyası dışında Leguminaceae bitkileri de toprağa 

yüksek azot fikse etme özellikleriyle yeşil gübrelemede kullanılan 

popüler tarımsal ürünler arasında yer almaktadır (Larkin, 2013). Bu 
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bitkiler, köklerinde bulunan azotu fikse eden bakterilerle atmosferik 

nitrojeni sabitlemekte ve bu şekilde sonraki ürün için toprağı azot 

yönünden zenginleştirmektedir (Chimouriya ve ark., 2018). Örneğin bir 

baklagil örtü bitkisi olan kırmızı üçgül (Trifolium incarnatum) toprakta 

bulunan bakteriler ile simbiyotik ilişkiye girerek atmosferik nitrojeni 

fikse etmekte ve bu yeteneğinden dolayı örtü bitkisi olarak sıkça tercih 

edilmektedir. Bu yönüyle Rhizoctonia solani, Phytopythium vexans ve 

Phytophthora nicotianae’nın neden olduğu kök çürüklüğü hastalığının 

şiddetini azalttığı tespit edilmiştir (Parajuli ve ark., 2022). Bununla 

birlikte Allium türlerinin çeşitli aksamlarında çok miktarda kükürt 

bileşiklerinin bulunması, bu bitkilerin kalıntılarının biyofumigant bir 

ürün olarak karşımıza çıkmasına sebep olmaktadır. Özellikle sarımsak, 

soğan ve pırasa gibi Alliaceae üyelerinden elde edilen önemli bir 

biyofumigant olan dimethyl disulfide (DMDS)’in Fusarium spp. gibi 

toprak kökenli patojenlerin kontrolünde etkili bir şekilde kullanıldığı 

bilinmektedir (Arnault ve ark., 2013). 

4. YEŞİL GÜBRE UYGULAMALARININ ETKİ ŞEKİLLERİ 

Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan tüm kontrol yöntemleri 

değerlendirildiğinde, hastalıkların hangi mekanizmalarla kontrol altına 

alındığı merak konusu olmuş ve çeşitli çalışmalarla bu konu 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. Nitekim tercih edilen yöntemin etki 

mekanizmasının bilinmesi yapılacak olan mücadelenin etkin ve 

sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır (Mıstanoğlu ve ark., 2021). 

Toprak kaynaklı hastalıkların mücadelesinde kullanılan yeşil gübre 

uygulamalarının da çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla etkili oldukları 
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bilinmektedir. Biyofümigasyon teknik olarak metam sodyum veya 

metil bromidin kullandığı prosesi taklit etmeye çalışsa da (Matthiessen 

ve Kirkegaard, 2006; Baysal-Gurel ve ark., 2020), biyofümigasyonun 

altında yatan mekanizmaların çok daha karmaşık olduğu kabul 

edilmektedir (Motisi ve ark., 2010). Bu uygulamada biyolojik ve 

fiziksel parametreler arasındaki ilişki biyofümigasyonun etkinliğinde 

rol oynamaktadır. Glukosinolat ve diğer toksik bileşiklerin yanı sıra 

toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri (pH, organik madde ve kil 

içeriği vs.) mücadelede direkt bir etkiye sahipken, topraktaki 

mikroorganizma faaliyetleri bu uygulamaya indirekt yoldan etki 

etmektedir (Mazzola, 2002; Motisi ve ark., 2010; Chimouriya ve ark., 

2018; Parajuli ve ark., 2022).  

4.1. Glukosinolat Üretimine Etkisi 

Çeşitli bitki familyalarına ait bitkiler tarafından üretilen ve kükürt 

açısından zengin olan glukosinolat adındaki sekonder metebolitlerin 

hidrolizi sonucu açığa çıkan doğal izotiyosiyanatlar, fumigant olarak 

kullanılma potansiyeline sahip olup, bu özellikleriyle patojenleri 

kontrol altına almaktadır (Poulsen ve ark., 2008; Santos ve ark., 2021). 

Glukosinolatlar "myrosinaz" enziminin etkisiyle üretmiş oldukları çok 

sayıdaki aktif bileşen sayesinde bitkilerin savunma sistemini aktif hale 

getirmektedir (Prasad ve ark., 2015). Bu etki toprağa salgılamış 

oldukları biyosidal özellikteki bileşiklere atfedilmekte ve hidroliz 

sonucunda D-glukoz, sülfat, izotiyosiyanat, tiyosiyanat, organik 

siyanür, oksazolidintiyon ve nitrilleri açığa çıkararak patojenler 

üzerinde zararlı etkiye sahip olmaktadır (Bones ve Rossiter, 1996; 
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Kirkegaard ve Sarwar, 1998; Prasad ve ark., 2015; Campanella ve ark., 

2020).  

Glukosinolatlar, moleküllerindeki zincir yapısına göre çok sayıda gruba 

ayrılmakla birlikte genel olarak: aromatik, alifatik ve indol olmak üzere 

farklı biyolojik aktivitelere sahip üç grupta sınıflandırılmaktadır (Fahey 

ve ark., 2001; Prasad ve ark., 2015; Srivastava ve Ghatak, 2017; Santos 

ve ark., 2021). Bitkiler genetik yapılarına, yetiştirilme koşullarına ve 

çevre şartlarına bağlı olarak yaklaşık 200 farklı glukosinolat 

üretmektedir (Kakizaki ve Ishida, 2017). Bu farklılık patojenlerin 

glukosinolatlara karşı göstermiş oldukları hassasiyette de ortaya 

çıkmaktadır (Clarkson ve ark., 2015). Tablo 2’de Prasad ve ark. 

(2015)’dan alınan Brassicaceae familyasında tanımlanan 

glukosinolatlar ve bunların başlıca hidroliz ürünleri gösterilmiştir.  
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4.2. Toksik Bileşiklerin Üretimine Etkisi  

Yeşil gübre bitkileri tarafından üretilen toksik bileşikler patojenlerin 

popülasyonunu düşürmektedir. Bu uygulamada organik maddenin 

toprakta ayrışması esnasında formik, asetik ve propiyonik asit gibi 

çeşitli toksik uçucu maddeler yüksek konsantrasyonlarda salınmakta ve 

bu toksik maddeler patojenlerin dayanıklı yapılarını öldürmektedir 

(Conn ve ark., 2005). Bitki materyallerinin bozunması esnasında açığa 

çıkan bu bileşikler V. dahliae popülasyonunu azaltmakta (Kowalska, 

2021), antifungal etkiye sahip uçucu toksik bileşiklerin üretimi ile 

etmenin mikrosklerotlarının yapısı bozularak patojen kontrol altına 

alınmaktadır (Conn ve ark., 2005; Ikeda ve ark., 2015; Panth ve ark., 

2020). Benzer şekilde B. juncea ve B. napus gibi bitkilerin bozunması 

sırasında açığa çıkan toksik bileşikler ile Sclerotium cepivorum'un 

dayanıklı sklerotlarının ölebileceği veya zayıflayabileceği, ayrıca diğer 

mikoparazitlerin saldırısına karşı daha duyarlı hale gelebileceği ileri 

sürülmektedir (Smolinska, 2000). Bununla birlikte ekim zamanında 

serada % 1 propiyonik asit çözeltisi ile toprak ıslah edildiğinde 

Fusarium spp. ve Botryodiplodia theobromae gibi patojenlerin hastalık 

oranının azaldığı belirtilmektedir (Ziedan ve ark., 2020).  

4.3. Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Özeliklerine Etkisi 

Yeşil gübre uygulamaları toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

değiştirerek hastalıkların kontrol altına alınmasında etkili olmaktadır 

(Larkin, 2013; Maitra ve ark., 2018). Toprak, bitkilerin gelişimini 

sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için mutlak gerekli besin 

elementlerini bünyesinde bulundurmakta, bu besin elementlerinin 
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eksikliği veya fazlalığı durumunda bitkilerde hastalıklara karşı uygun 

ortam oluşmaktadır (Genç-Kesimci ve ark., 2019). Bu uygulama 

toprakta azot, fosfor ve potasyum gibi besin elementlerinin 

mevcudiyetini, aynı zamanda mangan ve çinko gibi diğer besin 

elementlerinin miktarını etkileyerek bitkilerin hastalıklara karşı 

toleransını artırmaktadır. Nitekim domates ve patateste yeşil gübre 

uygulamaları sonucu artan mangan içeriği ile Verticillium solgunluk 

hastalığının kontrol altına alındığı bilinmektedir (Dordas, 2008).  

Toprağa uygulanan pestisitlerin bozunma hızı ile toprak pH’sı arasında 

bir korelasyon olduğu dikkate alındığında (Matthiessen ve Kirkegaard, 

2006), yeşil gübre uygulamalarında da toprak pH’sının önemi ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte pH’nın glukosinolat hidrolizinde önemli 

bir faktör olduğu bilinmektedir (Bruggen ve ark., 2015). Alkali 

topraklarda organik maddenin parçalanmasıyla açığa çıkan amonyum 

ile asidik topraklarda organik maddenin parçalanmasıyla açığa çıkan 

nitröz asit toprağın pH’sını değiştirmektedir (Ziedan, 2022). Nitekim 

bu konuda yapılan bir çalışmada S. alba, B. rapa, E. vesicaria ssp. 

sativa, B. juncea, B. napus ve B. carinata bitkilerinin uygulandığı 

alanlarda pH değerinin 5.43-6.08 arasında değiştiği tespit edilmiştir 

(Baysal-Gurel ve ark., 2020). Verticillium solgunluk hastalığının nötr 

veya alkali topraklarda (pH 6-9) şiddetli, asidik topraklarda daha az 

şiddetli olduğu göz önünde bulundurulduğunda toprak pH’sının 

hastalıkların kontrolünde önem kazandığı görülmektedir. Çünkü azalan 

toprak pH'sı ile V. dahliae hastalık şiddeti ilişkilendirilmiş, en yüksek 

hastalık seviyesinin pH ≥ 7.0 olan parsellerde, en düşük hastalık 
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seviyesinin ise pH< 5.5 olan parsellerde gözlemlendiği belirtilmiştir 

(Ochiai ve ark., 2008).  

4.4. Toprak Mikroorganizmaları Üzerine Etkisi 

Biyofumigant ürünler bitki hastalıklarının yaşam döngüsünü bozarak 

etkili olmaktadırlar. Bu etki doğrudan biyosidal toksisiteden 

kaynaklanabileceği gibi, dolaylı olarak toprak faunası ve mikrobiyal 

toplulukta yapmış olduğu değişiklikler yoluyla da olabilmektedir 

(Srivastava ve Ghatak, 2017). Yeşil gübre bitkisi olarak Brassica 

bitkilerinin kullanılması sonucu toprak kaynaklı patojenlerin 

popülasyonu azalmakta, bu azalmada uçucu kükürtlü bileşiklerin 

üretimi ve toprak mikrobiyal topluluğunda meydana gelen değişimlerin 

etkili olduğu belirtilmektedir (Larkin ve Griffin, 2007; Campanella ve 

ark., 2020).  

Topraktaki karbon miktarının artmasıyla faydalı mikrobiyal 

popülasyonların gelişimi uyarılmakta (Baysal-Gurel ve ark., 2018), 

dolayısıyla mikrobiyal aktivite ve mikrobiyal çeşitlilik artmaktadır 

(Nair ve Ngouajio, 2012; Meng ve ark., 2022). Nitekim tohum yatağı 

ve kök bölgesine uygulanan organik materyaller bu alanlarda bulunan 

Bacillus spp., Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Streptomyces spp., 

Penicillium spp., ve Trichoderma spp. gibi faydalı fungus ve bakteri 

miktarında değişimlere neden olmaktadır (Ziedan, 2022). Bitkinin kök 

bölgesinde toplanan ve bitkiye özgü olan bu mikrobiyal topluluk, 

toprak kaynaklı hastalıklara karşı dayanıklılığı teşvik etmekte bu 

haliyle hastalıklarla mücadeledeki başarı şansını artırmaktadır 

(Mazzola ve ark., 2015; Srivastava ve Ghatak, 2017; Lazcano ve ark., 
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2021). Örneğin karabuğday yeşil gübre uygulamasının F. 

oxysporum’un üzerindeki etkinliği ile Streptomyces yoğunluğu arasında 

paralellik olduğu savunulmuştur (Perez ve ark., 2008). Benzer şekilde 

V. dahliae’nın mücadelesinde Brassica napiformis ve B. napus 

bitkilerinin kullanıldığı bir çalışmada Pseudomonas, Flavobacter ve 

Mortierella gibi bakteriyel ve fungal biyoetmenlerin oranında artış 

olduğu belirlenmiştir (Meng ve ark., 2022). Brassica juncea ve Vicia 

villosa yeşil gübre uygulamalarının toprağın fungal kominitesi üzerine 

etkinliğinin araştırıldığı başka bir çalışmada ise Cryptococcus, 

Entoloma, Olpidiaster, Waitea, Aspergillus, Fusicolla, Gibberella, 

Laetisaria, Coprinellus, Clonostachys ve Arizonaphlyctis funguslarının 

yüksek oranda bulunduğu tespit edilmiştir (Asghar ve Kataoka, 2022).  

Yeşil gübre uygulamaları ile mikrobiyal popülasyonun hem yapısında 

hem de dinamiklerinde meydana gelen bu değişimler mevcut kaynaklar 

için bir rekabet ortamı oluşturmakta (Cohen ve ark., 2005), aynı 

zamanda parazitizm ve antagonizm mekanizmalarıyla patojen 

popülasyonu baskı altına alınmaktadır (Wiggins ve Kinkel, 2005). Bu 

biyolojik mücadele mekanizmalarının bir sonucu olarak bitki 

hastalıklarıyla başarılı bir şekilde mücadele edilmektedir. S. bicolor ve 

Fagopyrum esculentum’dan elde edilen yeşil gübrelerin Fusarium 

graminearum antagonistlerinin yoğunluğunu ve antagonistik 

yeteneklerinin gelişimini desteklemesiyle patojenin canlılığını 

kaybetmesi arasında pozitif bir korelasyon olduğu belirtilmektedir 

(Perez ve ark., 2008). Benzer şekilde B. rapa ve B. napus bitkilerinin 

Trichoderma gibi başarılı biyoetmenlerin oranını artırarak hastalıkların 

kontrolünde etkili olduğu ifade edilmektedir (Ziedan, 2022). Aynı 
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zamanda Trichoderma spp.’nin B. juncea ile birlikte uygulanması 

sonucu sinejistik bir etkinin ortaya çıktığı ve F. graminearum’un 

kontrolünün sağlandığı belirtilmektedir (Perniola ve ark., 2014). B. 

carinata bitkisinin küspelerinden salınan izotiyosiyanata Trichoderma 

gibi faydalı türlerin toleranslarının Pythium ultimum, R. solani ve F. 

oxysporum patojenlerinden daha yüksek olduğu bulunmuş ve 

biyoetmenin toksik bileşiklerden daha az etkilendiği vurgulanmıştır 

(Galletti ve ark., 2008; Srivastava ve Ghatak, 2017). Bu yönüyle çok 

sayıdaki bitki patojenine karşı biyolojik mücadeledeki başarısını 

kanıtlamış bir biyoetmen olan Trichoderma’nın bu toksik bileşiklerden 

az etkilenmesi bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.  

5. YEŞİL GÜBRE UYGULAMALARININ BAŞARISINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Yeşil gübre bitkilerinin her biri özel gereksinimlere ve faydalara sahip 

türler olduğundan bu bitkilerin başarısını etkileyen çeşitli faktörler 

bulunmaktadır. Biyofümigant ürünlerden en iyi şekilde 

faydalanabilmek için; doğru çeşidi seçmek, doğru zamanda ekim 

yapmak, toprak analizi yapmak, biyofümigant ürünün gelişim dönemini 

iyi bilmek, toprağa atılacak olan tohumun miktarını ayarlamak, toprak 

neminin yüksek olmadığı dönemlerde uygulama yapmak ve yeterli 

ekipmana sahip olmak bilmemiz veya dikkat etmemiz gereken hususlar 

olarak sıralanmaktadır (Srivastava ve Ghatak, 2017). Yapılan bir 

çalışmada uygulanan yeşil gübre miktarına göre etkinliğin değiştiği 

tespit edilmiş ve çalışmada Pisum sativum, B. oleracea ve S. 

vulgare’nin 24 mg/ha uygulaması ile V. dahliae’nın hastalık şiddetinin 
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% 70, P. sativum’un 12 mg/ha uygulaması ile hastalık şiddetinin % 74 

oranında azaldığı ifade edilmiştir (Ochiai ve ark., 2007). 

5.1. Glukosinolat Seviyesi ve Tipi 

Yeşil gübrelerin başarısıyla ilişkilendirilen glukosinolat seviyesi ve tipi 

çeşitli türler arasında farklılık göstermektedir (Bellostas ve ark., 2007; 

Karavina ve Mandumbu, 2012; Duff ve Firrell, 2021). Örneğin B. 

juncea ve B. nigra sinigrin, S. alba sinalbin, R. sativus glukorafenin ve 

E. sativa glukoerusin isimli glukosinolatları içermekte (Srivastava ve 

Ghatak, 2017), biyofumigant ürünlerin aktivitesi göz önünde 

bulundurulduğunda tüm izotiyosiyanatların aynı toksisitede olmadığı 

bilinmektedir (Neubauer ve ark., 2014). Yapılan bir çalışmada B. 

oleracea, B. carinata, B. napus ve Lepidium sativum bitkileri Fusarium 

oxysporum f.sp. cepae’ya karşı test edilmiş ve B. carinata bitkisinin 

patojenin hastalık şiddetini önemli derecede düşürdüğü tespit 

edilmiştir. Bu bitkinin diğer Brassica türlerinden daha yüksek 

seviyelerde glukosinolat içermesi, ayrıca biyolojik olarak aktif 

izotiyosiyanat formlarından bazılarını üretmesi bu başarıdaki etkenler 

olarak kabul edilmektedir (Sintayehu ve ark., 2014). Benzer şekilde 2-

feniletil izotiyosiyanatının çeşitli funguslar üzerindeki etkinliğinin 

değiştiği belirtilmekte, Aphanomyces, Gaeumannomyces, 

Phytophthora ve Thielaviopsis gibi fungusların bu izotiyosiyanata karşı 

daha çok hassasiyet gösterdiği ifade edilmektedir (Smith ve 

Kirkegaard, 2002). Allil, benzil, etil, 2-feniletil ve metil 

izotiyosiyanatlarının in vitro koşullarda F. graminearum'un misel 

gelişimi ve konidi çimlenmesi üzerine etkinliğinin test edildiği başka 
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bir çalışmada alil ile metil izotiyosiyanatlarının daha başarılı olduğu 

belirtilmektedir (Ashiq ve ark., 2022). Benzer şekilde brokolinin V. 

dahliae’nın mikrosklerotlarında azalmaya neden olmasında brokoli 

kalıntıları tarafından allil-izotiyosiyanat gibi uçucu antifungal 

maddelerin üretiminden kaynaklanabileceğine vurgu yapılmaktadır 

(Ikeda ve ark., 2015). 

5.2. Toprak Tipi 

Oldukça kompleks ve karışık bir ortam olan toprakta birçok faktörün 

etkileşimi glukosinolatların potansiyelini etkilemekte (Matthiessen ve 

Shackleton, 2005), bu faktörler arasında yer alan toprak tipi ve toprak 

ortamı izotiyosiyanat salınımında ortaya çıkan varyasyonlara neden 

olmaktadır (Kirkegaard ve Matthiessen, 2005; Baysal-Gurel ve ark., 

2020). Nitekim organik maddece zengin ağır topraklarda uçucu 

maddelerin hareketi azaldığı için organik madde oranı az olan hafif 

topraklarda biyofumigasyonun daha iyi sonuçlar verdiği 

gözlemlenmiştir (Bruggen ve ark., 2015).  

5.3. Uygulama Döneminin Ayarlanması 

Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan yeşil gübre bitkilerinin 

uygulandığı dönem bu uygulamanın başarısını doğrudan 

etkilemektedir. Nitekim glukosinolat seviyesi yılın farklı dönemlerinde 

önemli ölçüde değişkenlik göstermekte, toplam glukosinolat seviyesi 

yılın sıcak aylarında soğuk aylarına oranla daha yüksek seviyede 

bulunmaktadır (Srivastava ve Ghatak, 2017). Bu durum yapılan bir 

çalışmayla desteklenmiş ve B. juncea’nın kış sonu/ilkbahar ekiminde S. 
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rolfsii patojeninin sklerotlarındaki ölüm oranının (% 67-% 93) sonbahar 

uygulamasındaki ölüm oranından (% 41) daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir (Duff ve Firrell, 2021).  

5.4. Uygun Biyofumigant Ürünün Seçilmesi 

Biyofümigant bitkilerle patojenler kontrol altına alınırken mevcut 

kültür bitkisinin olumsuz etkilenmesi bu bitkilerin ekonomik olarak 

kullanılmasını engelleyecektir. Bu nedenle biyofumigant bitkileri 

seçerken fitotoksisite olarak adlandırılan bu husussa dikkat edilmesi 

gerekmektedir (Baysal-Gurel ve ark., 2020). Aynı zamanda en uygun 

biyofumigant ürününü belirlemede kışa dayanıklılık, büyüme oranı, 

yılın farklı zamanlarında üretilen glukosinolat miktarı gibi faktörler 

önem taşımaktadır (Neubauer ve ark., 2014). Ayrıca bir bitki türü çeşitli 

patojenlerde farklı etkinlik gösterebilmektedir. Örneğin B. juncea 

bitkisi S. minor’ı % 68, R. solani’yi % 25 oranında baskılayarak etkili 

olurken aynı bitki, Pythium spp.’ye karşı etkili bir biyofumigasyon 

özelliği göstermemiştir (Matthiessen ve Kirkegaard, 2006).  

Gelişme dönemi ve çevre koşullarının da etkisiyle bir bitkinin farklı 

dokularında bulunan glukosinolat seviyesinde varyasyonlar 

görülmektedir (Bellostas ve ark., 2007). Yapılan bir çalışmada B. napus 

bitkisinin farklı organlarında bulunan glukosinolatların 

konsantrasyonları ve dağılımı bitki gelişimi süresince incelenmiş ve 

glukosinolat konsatrasyonunun farklı seviyelerde olduğu belirlenmiştir 

(Clossais-Besnard ve Larher, 1991). Kök ve sürgünlerin glukosinolat 

içerikleri incelendiğinde hem aynı tür hem de farklı türler arasında 

çeşitli oranlarda farklılıklar olduğu; sürgünlerde alifatik, köklerde ise 
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aromatik glukosinolatların ağırlıklı olarak bulunduğu ifade edilmiştir 

(Kirkegaard ve Sarwar, 1998). Çok sayıda bitki türünün kök ve sürgün 

glukosinolat içeriklerinin incelendiği bir araştırmada genel olarak 

köklerin sürgünlerden daha yüksek konsantrasyonlara ve daha fazla 

glukosinolat çeşitliliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durum 

köklerin, hem büyüme hem de ayrışma sırasında izotiyosiyanatları 

serbest bırakmasıyla ve sürgünlerdeki alifatik izotiyosiyanatların daha 

uçucu özelliğe sahip olmasıyla açıklanmaktadır (Van Dam ve ark., 

2009). Bu nedenle hedef patojene karşı etkili bir mücadele sağlamak 

için birbirinden farklı biyofumigasyon bitkileri denenmelidir. Özellikle 

biyofumigasyonun klamidospor, sklerot ve mikrosklerot gibi dinlenme 

yapılarını nasıl etkilediği in vitro koşullarda denenerek en iyi 

biyofumigant ürün seçilmeli ve daha sonra kapsamlı saha deneylerine 

geçilmelidir (Srivastava ve Ghatak, 2017). 

5.5. İzotiyosiyanat Salınımının Maksimum Düzeye Çıkarılması  

Moringaceae, Salvadoraceae ve Tropaeolaceae familyalardaki bitki 

dokularının ayrışması, biyosidal özellikte olan izotiyosiyanatları 

serbest bırakmaktadır. Bitkiler farklı izotiyosiyanat profillerine sahip 

olmakla birlikte, bitkilerin parçalanması üretilen izotiyosiyanat 

miktarını arttırmaktadır (Karavina ve Mandumbu, 2012). Brokoli, 

karnabahar, hardal, kolza tohumu ve yaban turpu gibi bitkilerin içerdiği 

glukosinolat, bu bitkilerin dokularının zarar görüp bitki hücrelerinin 

parçalanmasıyla izotiyosiyanat gibi aktif kimyasalları açığa 

çıkarmaktadır (Srivastava ve Ghatak, 2017). Bu nedenle bitki 

materyalinin toz haline getirilerek uygulanmasının kırpmaya oranla 
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daha etkili olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte uygulamadan 

hemen sonra toprağa su ilave edilmesi ve toprağın bir naylon ile 

kapatılması izotiyosiyanat tutulmasını maksimum düzeye çıkaracaktır. 

Yeşil gübre bitkilerinden en üst seviyede fayda sağlamak için % 5'e 

kadar taze ürün, etkili bir sonuç elde etmek için ise genel olarak 50 t/ha 

yeşil gübre gerektiği öne sürülmektedir (Srivastava ve Ghatak, 2017). 

Ayrıca uygulama yapıldıktan sonra toprak muhakkak işlenmeli, 

topraktan toksik etkili gazların yayılması sağlanmalı ve ürün ekimi 

birkaç gün sonra yapılmalıdır (Saygı ve ark., 2019).  

6. TOPRAK KAYNAKLI FUNGAL HASTALIKLARLA 

MÜCADELEDE YEŞİL GÜBRE UYGULAMALARI  

Toprak kaynaklı fungal hastalıkların mücadelesinde yeşil gübrelerin 

kullanılmasıyla ilgili yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde hastalık 

etmenlerine karşı oldukça başarılı sonuçların alındığı görülmektedir. 

Literatürde yer alan bazı çalışmalar Santos ve ark. (2021) ile Ziedan 

(2022)’dan modifiye edilerek oluşturulan Tablo 3’te gösterilmiş ve 

çalışmalardan bir kaçı aşağıda özetlenmiştir. 

Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde literatürde genel 

olarak toprak kaynaklı fungal hastalıklara ağırlık verildiği 

görülmektedir. Bununla birlikte birkaç bakteriyel hastalığa karşı etkili 

olduğu yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur (Tablo 3). Domateste 

toprak kaynaklı bakteriyel solgunluk hastalık etmeni Ralstonia 

solanacearum biyofumigasyonun etkili olduğu patojenlerden biridir 

(Pontes de Carvalho ve ark., 2019). Bu patojene karşı Adhatoda vasica 

bitkisinin farklı kısımları farklı dozlarda yeşil gübre olarak kullanılmış 
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ve kimyasal mücadelesi olmayan bu hastalıkla mücadelede başarılı 

sonuçlar alınmıştır (Khan ve ark., 2020). 
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Brassica uygulamalarıyla peyzaj bitkilerinde kök çürüklüğü hastalığına 

neden olan R. solani’nin oluşturduğu simptomlarda azalma olduğu ve 4 

hafta boyunca bitkilerde herhangi bir fitotoksik etkinin olmadığı 

belirlenmiştir (Cochran ve Rothrock, 2015). B. oleracea ve Sorghum 

vulgare uygulanan topraklarda V. dahliae popülasyonunun azaldığı 

tespit edilmiştir (Ochiai ve ark., 2007). B. napus, B. rapa, R. sativa, S. 

alba ve B. juncea dâhil olmak üzere seçilen Brassica bitkileri, R. solani, 

Phytopthora erythroseptica, P. ultimum, S. sclerotiorum, Fusarium 

sambucinum ve F. oxysporum’a karşı denemiş ve farklı oranlarda bu 

patojenlerin gelişimini engellediği belirlenmiştir. Bu bitkiler içerisinde 

de özellikle B. juncea’nın yüksek etki göstererek R. solani, P. 

erythroseptica ve P. ultimum patojenlerine karşı in vitro koşullarda % 

100 engelleme oranına sahip olduğu rapor edilmiştir (Larkin ve Griffin, 

2007). 

Patateste S. sclerotiorum’a karşı B. napus, B. juncea ve Brassica 

campestris’in yeşil gübre olarak denendiği bir çalışmada bu bitkilerin 

hastalık şiddetini önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiştir. Sonuçların 

yıllara ve lokasyona göre değiştiği ifade edilen çalışmada en yüksek 

etkiye % 55.6 ile B. juncea’nın sahip olduğu bunu sırasıyla % 45.8 

oranıyla B. campestris’in ve % 31.6 oranıyla B. napus’un takip ettiği 

belirlenmiştir (Ojaghian ve ark., 2012). Pamukta V. dahliae’ya karşı 

arpa, arpa+fiğ ve fiğ yeşil gübre bitkilerinin yeşil aksamının çiçeklenme 

döneminde toprağa karıştırılması sonucu bitkinin patojen ile enfekte 

olma oranları azalmıştır. Çalışmada arpanın yeşil gübre uygulaması 

hastalık şiddetini azaltmada en etkin uygulama olurken, fiğin yeşil 

gübre uygulaması da hastalık şiddetini azaltmıştır (Erdoğan ve ark., 
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2012). Patlıcanda V. dahliae’ya karşı B. napus, B. napiformis ve 

carbendazimin uygulandığı bir çalışma sonucunda B. napiformis’in 

kimyasal ile aynı oranda hastalığı baskıladığı tespit edilmiştir (Meng ve 

ark., 2022). Buğdaydan sonra yeşil gübre olarak B. carinata’nın 

uygulandığı alanlarda Bipolaris sorokiniana ve Microdochium nivale 

popülasyonlarının % 100 oranında eradike olduğu, Fusarium culmorum 

popülasyonunun ise % 82 oranında baskı altına alındığı belirlenmiştir. 

Bununla birlikte monokültür üretime kıyasla buğday veriminde % 9.5 

ile % 62.2 arasında değişen oranlarda artışlar gözlemlenmiştir 

(Campanella ve ark., 2020). Brokolinin yeşil gübre olarak kullanılması 

sonucu V. dahliae inokulum miktarında % 50 oranında azalmaya 

paralel olarak hastalık şiddetinde düşüş meydana gelmiş (Ochiai ve 

ark., 2007), B. juncea yeşil gübre uygulamalarının V. dahliae’nın 

mikrosklerotlarında % 69.3-% 81.3 oranında azalmaya neden olduğu 

tespit edilmiştir (Neubauer ve ark., 2014). B. napus, S. alba, B. juncea 

ve B. carinata’nın biyofumigasyon potansiyelinin belirlendiği bir 

çalışmada V. dahliae mikrosklerotlarıyla bulaşık toprağa % 0.4 

oranında bu bitkiler ilave edilmiş ve B. juncea ile B. carinata’nın 

mikrosklerot baskılamada etkin oldukları belirlenmiştir. Çalışmada 

başarılı olarak adlandırılan bu türlerin 2-propenil izotiyosiyanatın 

içeriği (82.8-108.1 μmol/g) ile etkinliği (% 62.5-% 100) arasında bir 

korelasyon olduğu gözlemlenmiştir (Neubauer ve ark. 2015). V. dahliae 

inokulum miktarını azaltmaya yönelik B. carinata’nın ticari formu 

BioFence™ ile lavanta atıkları gibi alternatif ürünlerin kullanıldığı 

başka bir çalışmada hem laboratuvar hem de tarla denemeleri sonucu 

test edilen bitkilerin patojeni etkili bir şekilde kontrol ettiği 
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belirlenmiştir (Wei ve ark., 2016). Aynı zamanda yeşil gübre 

uygulamaları Streptomyces scabies ve V. dahliae gibi patateste iki 

önemli hastalığa karşı potansiyel bir kontrol stratejisi olarak kabul 

edilmiştir (Wiggins ve Kinkel, 2005). Yeşil gübre olarak tatlı mısırın 

(Zea mays) 2-3 sezon yetiştirilmesiyle V. dahliae’nın % 60-% 70 

oranında baskılandığı ve patates veriminin arttığı belirlenmiştir. Mısır 

yeşil gübre uygulamaları ayrıca Ulocladium ve Fusarium equiseti gibi 

çeşitli toprak kaynaklı fungus popülasyonunu artırmıştır (Davis ve ark., 

2010).  

Bununla birlikte B. carinata’dan elde edilen ticari biyofumigantın, 

Phytophthora cinnamomi’nin misel gelişimini baskıladığı, klamidospor 

ve zoospor çimlenme yüzdesini azalttığı rapor edilmiştir (Morales-

Rodriguez ve ark., 2016). S. alba, B. rapa, E. vesicaria ssp. sativa, B. 

juncea, B. napus, B. carinata örtü bitkilerinin R. solani ve P. nicotianae 

etmenlerinin kontrolünde etkili oldukları belirlenmiştir. Çalışmada 

biyofümigasyon süresi 2-4 hafta boyunca uygulansa da benzer sonuçlar 

alınmış; bu süre sonucunda, uygulama yapılan alanlarda herhangi bir 

fitotoksik etki gözlemlenmemiştir (Baysal-Gurel ve ark., 2020). Soğan 

ve pırasa kalıntılarının biyofumigant potansiyellerini belirlemek için 

yapılan başka bir çalışmada Allium türlerindeki disülfid aktif 

moleküllerinin Pythium etmenini % 100 baskıladığı açıklanmıştır 

(Arnault ve ark., 2013). Ayrıca şeker pancarında kök çürüklük etmeni 

R. solani biyofumigasyonun etkili olduğu patojen gruplarından biri 

olarak belirlenmiştir (Motisi ve ark., 2013). 
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7. ENTEGRE MÜCADELE KAPSAMINDA YEŞİL 

GÜBRELEMENİN ÖNEMİ  

Biyofumigasyon araştırmalarına yönelik hem temel hem de uygulamalı 

bilimlerde önemli ilerlemeler kaydedilmekte, bu uygulama sentetik 

fumigantların aktif maddelerine benzer maddelerin yeşil gübre bitkileri 

tarafından üretilmesiyle tarımda faydalı bir şekilde kullanılmaktadır. 

Bu ilerlemeler biyofümigasyonun, uygun üretim sistemlerine 

uygulandığında etkili olabileceğini ve maliyet tasarrufu sağlayarak 

ticari olarak da benimsenmesine yol açabileceğini göstermektedir. Bu 

başarısına rağmen biyofümigasyon, uygulamada geniş ölçekte metil 

bromide alternatif olmak için yeterince güçlü ve pratik bir yöntem 

olarak görülmemektedir (Matthiessen ve Kirkegaard, 2006). Çünkü 

bitki hastalıklarıyla mücadelede yeşil gübreleme uygulamalarının 

kullanılması sonucu hastalıklar, belirli bir seviyeye kadar kontrol altına 

alınmakta çoğu zaman patojen veya patojenlerin tam kontrolü 

sağlanamamaktadır (Larkin, 2013). Bu nedenle yeşil gübreler, entegre 

mücadele içerisinde önemli bir bileşen olarak uygulanmaktadır. Bu 

mücadele yöntemi biyolojik, kültürel, fiziksel ve kimyasal mücadele 

yöntemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde uygulanmasını 

öngörmektedir (Khoury ve Makkouk, 2010). Nitekim bu mücadele 

yöntemindeki temel amaç; geniş spektrumlu pestisitlerin kullanımını 

azaltarak, doğal düşmanların zarar görmesini önlemek, çevre 

kirliliğinin önüne geçmek ve pestisitlere karşı kazanılan dayanıklılık 

problemini ortadan kaldırmaktır (Matthiessen ve Kirkegaard, 2006; 

Khoury ve Makkouk, 2010).  
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Yeşil gübre uygulamalarının diğer mücadele yöntemleriyle 

birleştirildiğinde hastalıkları kontrol altına alma potansiyelinin oldukça 

yüksek olduğu ifade edilmektedir (Larkin, 2013). Örneğin Verticillium 

solgunluk hastalığına karşı kullanılan mücadele yöntemlerinden hiçbiri 

tek başına etkili olmadığından bu patojenle mücadelede yeşil gübreleri 

de içine alan entegre mücadele yönteminin tercih edilmesi daha etkili 

sonuçların alınmasını sağlamaktadır (Ogundeji ve ark., 2022). Organik 

materyaller ile solarizasyon uygulamasını kombine etmek toprak 

kaynaklı hastalıklarla mücadelede etkili bir yaklaşım olarak kabul 

edilmektedir. Plastik film ile kaplanmış ve uygun organik materyal 

eklenmiş bir toprak ısıtıldığında, kimyasal ve mikrobiyal bozunma 

olaylarının zincirleme reaksiyonu hızlanmakta, bu da toprakta toksik 

bileşiklerin oluşmasına ve artmasına yol açmaktadır. Bu bileşikler, 

plastik malç altında birikmekte, toprak florası ve faunası üzerindeki 

toksisitesini artırarak mücadelede etkin olmaktadır (Gamliel, 2000). 

Nitekim solarizasyon ve biyofumigasyonun birleştirilmesiyle hıyar 

ekilen seralarda Pythium aphanidermatum'un popülasyon yoğunluğu 

azalmış, ayrıca bu uygulamanın hıyar bitkilerinin vejetatif gelişimi 

üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir (Deadman ve ark., 

2006).  

8. SONUÇ  

Günümüz tarım uygulamalarında hasat sonrası topraktaki organik 

maddenin yenilenmemesi çok önemli bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Topraktaki organik madde miktarı azaldıkça, verimlilik, 

erozyon, hastalık ve zararlı gibi problemler yaygın hale gelmekte ve 
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kültür bitkilerini sağlıklı bir şekilde yetiştirmek gün geçtikçe 

zorlaşmaktadır. Bu durumda tarımsal üretimin sürekliliği için daha 

yüksek oranda gübre ve pestisit kullanılmaktadır. Pestisit ve gübre gibi 

tarımsal girdilerin yoğun kullanılması insan ve çevre sağlığına zarar 

veren birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, yeşil 

gübreler çeşitli bitki hastalıklarını kontrol etmek için kimyasallara 

"doğal" bir alternatif olarak düşünülmektedir. Nitekim bitki 

hastalıklarının mücadelesinde hem çevre dostu hem de maliyeti düşük 

kontrol stratejilerinin geliştirilmesi, içinde bulunduğumuz yüzyıl için 

oldukça önem taşımaktadır. Bu anlamda yeşil gübre uygulamaları 

özelikle entegre mücadelede alternatif ve başarılı bir yöntem olarak 

kabul edilmektedir. Brassica bitkileri bu yöntemde öne çıkan bitkiler 

olarak dikkat çekmekte, yüksek biyokütlelerinin yanı sıra organik 

madde miktarını artırarak toprak özelliklerini iyileştirmekte ve 

biyofumigasyon prosedürü ile bitki hastalıklarını doğrudan veya dolaylı 

olarak kontrol altına almaktadır. Özellikle Rhizoctonia spp., Fusarium 

spp., Verticillium spp., Sclerotinia spp., Pythium spp. ve Phytophthora 

spp. gibi toprak kaynaklı fungal patojenler üzerinde etkili olan bu 

yöntem, hastalıkların mücadelesinde karşılaşılan zorluklar göz önünde 

bulundurulduğunda önem kazanmaktadır. 

Yeşil gübre bitkilerinin kullanılmasıyla hastalıklarla mücadelede daha 

başarılı sonuçlar almak için, uygun bitki seçimine ve uygulama 

zamanına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, 

biyofümigasyon için kullanılabilecek Brassica bitkilerine yönelik yerel 

araştırmalara ve bu bitkilerin toprağa dâhil edilme yöntemleri 

konusunda ilave çalışmalara ihtiyaç vardır. Yüksek izotiyosiyanat 
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içeriğine sahip Brassica bitkilerinin ıslahı yapılmalı, tarımda çalışan 

kişiler bu tekniğin faydaları hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca yeşil 

gübre uygulamalarının etkinliğinde her ne kadar fumigasyon 

mekanizması öne sürülse de farklı mekanizmalar yapılan araştırmalarla 

ortaya konulmalıdır.  
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1. GİRİŞ 

Artan dünya nüfusuyla birlikte tarımsal ürünlere olan gereksinimlerde 

hızla artmaktadır. Ancak, dünyadaki tarım alanlarının sınırlı olması ve 

gün geçtikçe verim ve kalitenin düşmesi ve sürdürülebilirliği azalan 

agro-ekosistemler, nüfusla tezatlık oluşturmaktadır. Tarım ürünlerine 

yoğun talepler oluşurken; artan kuraklık, bilinçsizce kullanılan kimyevi 

gübre ve pestisitlerin toprak yapısını bozması, hastalık, zararlı ve 

yabancı otların ürünün verim ve kalitesini düşürmesi insanoğlunun 

besin ihtiyacını olumsuz etkileyeceği beklenilmektedir (Aksoy, 1999). 

Bu tür beklenti ve olumsuzluklar sürdürülebilir doğal dengeyi ön plana 

çıkartmaktadır. Bu doğal denge içerisinde canlılara özellikle bitkilere 

ev sahipliği yapan toprak önemli bir yere sahiptir. Toprakta bulunan 

bitki besin elementleri temelde iki kaynaktan oluşur. Bunlardan 

birincisi; toprağı oluşturan ana materyalin yapısında bulunan 

elementler, diğeri ise toprağa ilave edilen organik ve mineral gübreler 

ile bitki artıklarıdır. Bunların, toprağın üzerinde yetişen bitkilere ne 

düzeyde ve ne kadar süre ile besin elementi sağlayacağı, besin 

deposunun büyüklüğüne ve burada yer alan elementlerin bitkilere 

yarayışlı forma dönüşme hızına bağlıdır. Köklerin esas gelişim bölgesi 

olan üst toprak, bitkilerin hem su, hem de besin elementi 

gereksinimlerini büyük ölçüde karşılar ve uygun toprak işleme ve 

organik artıkların karıştırılması ile toprağın fiziksel özellikleri 

değiştirilebilir (Dormaar ve ark., 1986). Organik maddece fakir olan 

topraklarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileşimler yetersizdir. 

Topraklara organik madde takviyesi; ahır gübresi, yeşil gübre, 

kompost, guano, kent atıkları ve diğer organik madde uygulamalarıyla 
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gerçekleşebilmektedir (Kacar, 1986). Yeşil gübre uygulamaları ile 

toprağa organik madde ve bitki besin elementi sağlanmasının yanında; 

özellikle toprağın biyolojik aktivitesi, strüktürü, gözenek büyüklüğü ve 

dağılımı, infiltrasyon gibi bazı temel fiziksel özellikleri iyileşmekte, 

bitki gelişmesi yönünden uygun koşullar oluşmaktadır (Özyazıcı ve 

ark., 1995; Kara ve Penezoğlu, 2000; Özyazıcı ve Özdemir, 2013). Bu 

koşulların toprakta sayısız makro ve mikroorganizmalar üzerinde 

olumlu etkileri bulunmaktadır.  

Topraklar, dünyadaki mikroorganizma çeşitliliğinin önemli bir kaynağı 

olup (Ramirez ve ark., 2018), aynı zamanda böceklere ve çeşitli 

omurgalılara ve diğer birçok organizmaya ev sahipliği yapmaktadır 

(Bardgett ve Van Der Putten, 2014). Bu organizmalar veya toprak 

biyotası, bakterileri, actinomisetleri, fungusları ve algleri (mikro flora); 

protozoa ve nematod (mikro-fauna); collembola, akarlar, termitler, 

karıncalar ve diğer ilişkili mikroorganizmalar ve mezo-fauna ve florayı 

kapsamaktadır (Osman, 2013). Bu canlılar toprakta hayati rol 

üstlenmekte, küresel biyolojik çeşitlilikte ve küresel ekosistemde 

önemli bir işlevi temsil ederler (Anonymous, 2005; Petchey ve Gaston, 

2006). Toprak biyotası, konukçu bitki ile herbivor, predatör ve 

parazitoit böcekler, tozlayıcılar gibi toprak üstü organizmalar 

arasındaki etkileşimlere aracılık edebilir (Heinen ve ark., 2018). Toprak 

organizmaları ile etkileşimler ayrıca bitkilerin bağışıklık sistemini, 

antagonistler tarafından sonraki saldırılara daha hızlı veya daha güçlü 

yanıt verebilmeleri için duyarlı hale getirebilir (Pieterse ve ark., 2014). 

Daha iyi uyarılmış sistemik direnç olarak bilinen bu süreç, bitki-böcek 

etkileşimlerinde önemli bir rol oynayabilir (Saravanakumar ve ark., 
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2008; Prabhukarthikeyan ve ark., 2014). Dünyada tanımlanan böcek 

türünün sayısı yaklaşık 1 milyon olduğu ve yaklaşık 4.5-7 milyon türün 

de henüz keşfedilmediği tahmin edilmektedir (Stork, 2018).  

Böcekler ekosistemin işleyişinde canlıların yaşamı için çok önemli olan 

3 doğal süreci gerçekleştirirler. Bunlar; çiçeklerin tozlaşması, bitkisel 

ve hayvansal organik maddelerin humusa dönüştürülmesi ve zararlı 

böceklerin üzerindeki doğal etkileridir (Fox, 2013). Yeşil gübre, 

uygulandığı toprağın fiziko-kimyasal ve biyolojik özelliklerini 

iyileştirmesi sonuçlarından biri de, böcekler için daha uygun yaşama 

alanı oluşturmalarıdır. Bu yüzden, toprak yapısının toprakta yaşayan 

böcek popülasyonu üzerinde etkisi vardır. Küçük toprak böcekleri ağır 

killi veya sıkıştırılmış topraklarda hareket etmekte zorlanırlar 

(Anonymous, 2022). Ancak, daha gevşek ve organik maddece zengin 

topraklarda böceklerin ergin ve larvaları daha kolay hareket edebilir. 

Yeşil gübrelerin böcekler üzerindeki etkileri yararlı veya zararlı 

olabilir. Bu durum kullanılan yeşil gübrenin türüne ve daha sonra 

yetiştirilecek ürüne bağlı olarak değişebilir. Tercih edilen yeşil gübre 

bitkileri zararlı popülasyonunu artırabileceği gibi predatör böcekler 

içinde uygun ortam oluşturabilir. Toprak yapısında uygun yaşam 

koşullarını oluşturacağı için, birçok böceğin bu alanlarda toplanmasına 

da neden olabilir. Yani, tarım ekolojisinde, böceklerin mekânsal 

dağılımında toprak yapısı ve burada yetişen bitkiler oldukça önemlidir. 

Yeşil gübrelemenin zararlılar üzerine etkisine yönelik oldukça sınırlı 

sayıda çalışmalar yer aldığından, bu bölümde, toprak-böcek ilişkisi 

çerçevesinde yeşil gübre bitkilerinin böcekler üzerindeki etkileri 

üzerinde durulmuştur.  
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2. TOPRAK BÖCEK İLİŞKİSİ 

Topraktaki organik değişikliğin temel kaynaklarından birisi de yeşil 

gübredir. Organik madde, toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik 

özelliklerinin iyileştirilmesinde önemli rol oynayan toprağın en önemli 

bileşenlerindendir (Fenton ve ark., 2008). Organik madde, milyonlarca 

canlı, bakteri, mantar, alg, protozoa, böcek, solucanın yuvası ve 

besinidir (Pieters, 2006). Toprak, böceklerin yaşamı için ayrı ayrı ve 

birlikte hayati önem taşıyan birçok faktörün bir kompleksidir. Yani, 

topografya, tekstür, strüktür, renk, sıcaklık, basınç, gıda, organik 

madde, besin elementleri, azot, karbondioksit, oksijen, nem ve doğal 

düşmanlar bu kompleksi oluşturur. Bunlardan bazıları, toprakta 

yaşayan böceklerin yaşam döngüsünde çok az öneme sahipken, 

diğerleri önemli bir etkiye sahiptir. Genel olarak böceklerin, tüm yaşam 

formlarının temeli olduğu için doğrudan veya dolaylı olarak toprağa 

bağımlı olduğu söylenebilir (Mccolloch ve Hayes, 1922). Bu böceklerin 

bir ya da birkaç biyolojik dönemi toprak içerisinde sürmektedir. İlkel 

böceklerden gelişmiş böceklere kadar pratik olarak hepsinin toprak 

faunasında temsil edildiği görülmektedir. Toprakta yaşayan böcek 

grupları olarak Thysanura ve Collembola, özellikle toprakta bol 

miktarda bulunduğu bildirilse de (Mccolloch ve Hayes, 1922), 

böceklerin neredeyse tamamı toprakla ilişkilidir.  

Bitkilerde ekonomik zarar oluşturan böcekleri örneklemek gerekirse, 

Orthoptera takımından Acrididae familyası yumurtalarını toprağa 

bırakır. Locustidae ve Gryllidae yaşamlarının çoğunu toprak içerisinde 

geçirir. Thysanoptera’nın çok sayıda türü, toprak içinde ve yüzeyinde 
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bulunur. Hemiptera takımın türleri büyük ölçüde bitkilerde bulunur. 

Ancak, Cicadidae ve Aphididae ve Coccidae’ye bağlı birçok tür kökte 

beslenir ve bunlar toprakla yakından ilişkisi vardır. Galgulidae ve 

Saldidae familyaları çamurluk alanlarda yaşar ve Cydnidae toprakta 

barınır. Toprakta izole olmuş Cercopidae, Fulgoridae ve Membracidae 

türlerine de rastlanmaktadır. Neuroptera takımının en çarpıcı toprak 

grubu Myrmeleontidae familyasıdır. Bunların larvaları kumlu alanlarda 

avlarını tuzağa düşürmek için konik çukurlar oluşturur. Trichoptera’lar, 

su ortamında yaşarken, bazı durumlarda larva ve pupa dönemleri için 

kum veya toprağı kullanır. Lepidoptera takımı, yaşam döngülerinin 

değişen dönemleri boyunca toprakta yaşayan sayısız tür içerir. Çoğu 

durumda, sadece toprakta pupalaşma meydana gelir; diğer aşamalar 

toprak üstündedir. Notodontidae, Geometrina, Sphingidae ve 

Noctuidae'nin belirli türleri arasında görülür. Birçok Crambidae'nin 

larvaları, toprak parçalarından yapılmış yuvalarda yaşar. Bazı 

Noctuidler, özellikle Agrotis spp., larva döneminin çoğunu toprakta 

geçirir. Diptera takımının Tipulidae, Tabanidae, Leptidae, Asilidae, 

Bombyliidae, Therevidae, Dolichopodidae, Mycetophilidae ve 

Bibionidae gibi familyaların larva ve pupaları özellikle organik 

maddece zengin toprakta bulunur. Larvaları meyveler üzerinde zararlı 

olan Tephritidae türleri pupa dönemlerini toprakta tamamlarlar. 

Coleoptera, böceklerin en büyük takımlarından birini temsil eder ve 

özellikle Carabidae, Cicindelidae, Silphidae ve Staphylinidae gibi 

familyalar tüm yaşamlarını toprakla yakın ilişkisi söz konusudur. 

Scarabaeidae, Elateridae, Lampyridae ve Meloidae türlerinin neredeyse 

tamamı yumurta, larva, pupa ve yetişkin evresinin bir kısmını toprakta 
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geçirir. Diğer familyalara ait çok sayıda tür de, toprak faunasında iyi bir 

şekilde temsil edilmektedir. Hymenoptera takımından karıncalar, arılar 

ve yaban arıları, toprakta yaşayan birçok ilginç böcek grubunu temsil 

eder. Formicina, Sphecina ve birçok Apoidler toprakta geniş tüneller, 

oyuklar veya yuva kazar, burada yiyecek depolarlar ve larvalarını 

yetiştirirler. Birçok Scoliidae türünün erginleri, diğer böcekleri 

parazitleyerek toprakta muhafaza eder. Böcekler; barınak (yazlama, 

kışlama, olumsuz iklim koşulları vb.), yiyecek bulma ya da biyolojik 

dönemlerinin birkaçını geçirme amacıyla topraktan genellikle geçici 

olarak yararlanır. Ayrıca, topraktaki bitki döküntülerini organik 

maddeye dönüştürerek yarar sağlarken, birçoğu da bitki kökleriyle 

beslenerek zarar oluştururlar. Yeşil gübreli topraklar Tel kurtları 

(Agriotes spp.) için oldukça uygun yaşama koşulları oluşturur. Bu tür 

alanlarda patates yetiştirmek, üretimi olumsuz etkileyebilir. Ancak, 

sonbaharda Tel kurtları toprağın üst katmanlarında oldukça aktif olduğu 

dönemde pullukla sürüm ve peşinden diskleme popülasyonu azaltır 

(Gratwick, 1989). Tohum sineği, Delia platura  (Meig.) (Diptera: 

Anthomyiidae), çimlenen tohumların kotiledonlarında beslenerek zarar 

oluşturur. Yeşil gübreler organik materyale dönüşeceği için 

yumurtlama için uygun bir ortam sağlayabilir ve bu durum zarar miktarı 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir (Hammond ve Cooper, 1993; 

Hammond, 1995). 

Tarımsal zararlılardan birçok böcek türü toprakla yakın ilişki 

içerisindedir. Anisoplia türleri (Coleoptera, Rutelidae), dişileri 

yumurtalarını hafif toprakların 10-25 cm derinliğine bırakırlar. Larvalar 

toprakta genellikle 2 yıl kalır ve toprak altında genç tahıl bitkisinin 
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kökünü kemirerek zarar oluştururlar. Syringopais temperatella Led. 

(Lepidoptera, Scythridae) dişileri yumurtalarını topraktaki çatlaklara 

kümeler halinde bırakır. Larvalar 15-20 cm toprak derinliğinde yazı 

geçirirler. Yine toprakta, 5-10 cm toprak derinliğinde pupa olurlar. 

Zabrus spp. (Coleoptera, Carabidae) kışı toprak içinde hem ergin hem 

de larva halinde geçirir. Erginler yazın sıcak günlerinde toprak içinde 

yazlamaya girer. Sonbaharda yağışların başlaması ile topraktan çıkan 

erginler anızlarda sürülmemiş toprak bölümlerinde çiftleşmeye 

başlarlar. Çiftleşen dişiler yumurtalarını tek tek toprakta oluşturdukları 

küçük yuvalara bırakırlar. Genç larvalar, sonbahar aylarında uygun 

koşulları bulduklarında ekin yapraklarını toprak içine çekerek 

beslenirler. Larvaların zararı özellikle toprak sıcaklığı ve nemi ile 

beraber toprak yapısı ile doğrudan bağlantılı olup; zarar derecesi bu 

parametrelerin uygun olup olmamasına göre değişkenlik 

göstermektedir.  

Porphyrophora tritici (Bodenheimer) (Homoptera, Margarodidae) 

yumurtalarını toprağa bırakır. Larvalar kışı uyuşuk olarak toprakta 

geçirirler. İlkbaharda toprak üstüne çıkan larvalar yaprağın sapla 

birleştiği yaprak kınına girerler. Buradan kök boğazına geçerek 

tutunurlar. Kuvvetli toprak ve yüksek nemde bitki normal gelişirse de, 

tane verimi çok az veya hiç olmamaktadır. Burçak, fiğ, yonca, korunga 

gibi baklagilleri ekim sırasına koyarak etkili bir kültürel mücadele 

yapılabilir. Pachytychius hordei Brulle (Coleoptera, Curculionidae) kışı 

ergin olarak toprakta geçirir. Yaklaşık 8 aylık bir süre toprakta yazlama 

ve kışlama periyotları geçirdikten sonra toprak yüzeyine çıkar. 

Larvanın toprak içine inme derinliği toprağın yapısına bağlıdır. Agrotis 
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ipsilon  Hufn.,  A. segetum  D.S. (Lepidoptera, Noctuidae) larvaları, 

toprakaltı zararlısıdır. Yumurtalarını tek tek veya küçük gruplar halinde 

konukçu bitkilerin gövdeleri üzerine, yaprakların alt yüzeylerine veya 

toprak yüzeyine bırakırlar. Olgun larvalar toprağın genellikle 10 cm 

derinliğine inerek pupa olurlar. Spodoptera exigua  Hbn. (Noctuidae) 

larvaları toprak içinde veya yüzeyinde pupa olurlar. Gryllotalpa 

gryllotalpa L. (Orthoptera, Gryllotalpidae) ergin ve nimfler toprak 

içerisinde galeri açarken rastladıkları her türlü bitkinin kökünü tahrip 

etmekte, özellikle fidelik ve bahçelerin başlıca sorunu olmakta ve 

sulanan topraklarda bazen çok önemli zararlar yapmaktadırlar. Mayıs 

veya Haziran ayında dişiler toprağın 10-20 cm derinliğinde topraktan 

oluşturdukları 2-3 yuvaya yumurtalarını bırakırlar. Çıkan nimfler bir 

kaç hafta yuvada bekledikten sonra dağılırlar. İki veya üç gömlek 

değiştirdikten sonra sonbaharda toprağın derinliklerine inerek 

kışlamaya çekilirler.  

Tanymecus dilaticollis Gyll. (Coleoptera, Curculionidae) olgun 

larvaları toprak yapısına bağlı olarak genellikle 40-50 cm derinlikte, 

yapmış oldukları yüksük içinde pupa olurlar. Erginler çoğunlukla Eylül 

ayından başlayarak toprak içinde görülmekte ve kışı toprakta 

yuvalarında geçirmektedirler. Nisan-Mayıs aylarında erginler toprak 

yüzeyine yeni çıkan mısır bitkilerinin yapraklarını yarım ay şeklinde 

yemek ve büyüme konilerini kesmek suretiyle önemli zararlara neden 

olurlar.  

Agriotes lineatus L., A. obscurus L. (Coleoptera, Elateridae) gibi Tel 

kurtları toprak içinde oluşturdukları hücre içinde, ot yığınları altında 
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kışı geçirirler. İlkbaharda larvalar toprak yüzeyine yaklaşarak bitkini 

kök yumru gibi kısımlarıyla beslenirler. Ergin dişiler yumurtalarını 

Temmuz ayı ortalarına kadar toprağın 10-15 cm derinliğine bırakır. 

Yumurtadan çıkan larvalar hemen beslenmeye başlarlar. Larvalar 

gelişmesini toprak içerinde yaklaşık 4 yılda tamamlar. Yazın toprağın 

30-40 cm derinliğine inerek bir kokon içinde pupa olurlar. Yazın oluşan 

erginler ancak gelecek ilkbaharda topraktan çıkarlar. Larvalar bitkilerin 

toprak kısımlarında beslenerek ciddi zarar oluştururlar.  

Phyllotreta   spp.,  Psylliodes  spp. (Coleoptera, Chrysomelidae) 

erginleri kışı toprakta, bitki artıklarında ve otlar altında geçirirler. 

Phorbia securis Tiensuv. (Diptera, Anthomyiidae) organik maddece 

zengin toprakları tercih ederler ve kışı toprakta pupa döneminde geçirir. 

Loxostege sticticalis (L.) (Lepidoptera, Pyralidae) kışı pupa kokonu 

içinde olgun larva olarak toprağın 5-7 cm derinliğinde geçirir. Lethrus 

brachiicollis Fairm. (Coleoptera, Scarabaeidae) erginleri toprağın 50-

60 cm derinliğinde ve 2-2.5 cm çapında dik bir galeriyle toprak 

yüzeyine açılan yuvalarında kışı geçirirler. Genellikle mart ortalarında 

bu derinlikteki toprak sıcaklığının 10 °C olması ile birlikte toprak 

yüzüne çıkarlar. Erginler, 15-20 cm uzunluğunda meyilli bir tünel 

açarak yeni yuvasını oluşturur. Bu galerilerin ucuna ceviz 

büyüklüğünde birer larva odası yaparlar. Bu odalara çeşitli bitkilerden 

kestikleri bitki parçalarını depo ederler. Dişi, her larva odasının ağzına 

birer yumurta bırakır. Yumurta 9-11 günde açılır, çıkan larva 1-2 gün 

çamurla beslendikten sonra larva odasına girerek depo edilen besinlerle 

25-30 gün beslenir, sonra çamurdan yapılmış bir kılıf içinde pupa olur.  
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Helicoverpa armigera (Hbn.) (Lepidoptera, Noctuidae) kışı toprakta 

pupa döneminde geçirir. Ceuthorrhynchus denticulatus (Schrk.) 

(Coleoptera, Curculionidae) kışı ergin halde toprağın 3-21 cm 

derinliklerde geçirir. Olgun larvalar köklerde oluşturdukları 

oyuntularda topraktan meydana getirdiği kokon içerisinde pupa olur. 

Larvalar toprak yüzeyinden 5-10 cm aşağıda köklerde yüzeysel 

galeriler açarak zarara neden olur. Kumlu ve hafif topraklarda, 

zararlının ergin ve larva sayısı ağır topraklara oranla daha fazladır. 

Earias insulana Boisd. (Lepidoptera, Noctuidae) olgun larvalar koza 

brakte yaprakları, yaprak kıvrımları veya toprak içindeki döküntüler 

arasında pupa olur. Spodoptera exigua (Hbn.) (Lepidoptera, Noctuidae) 

olgun larva toprak içinde 4-7 cm derinliklerde, yüksük şeklinde bir 

odacık yapar. Larva bu odacığın girişini ağzından çıkardığı ağ ile örerek 

burada pupa olur.  

Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera, Thripidae) larvaları toprakta 1-6 cm 

derinlikte pupa olur. Antigastra catalaunalis Dup. (Lepidoptera, 

Pyralidae) kışı toprakta veya yere düşmüş bitki artıkları arasında pupa 

döneminde geçirir. Phthorimaea operculella (Zell.) (Lepidoptera, 

Gelechiidae) olgun larvaları dökülmüş yaprak ve bitki artıkları arasında 

beyazımtırak bir kokon içerisinde ve toprakta pupa olur. Ardis 

brunniventris (Hart.) (Hymenoptera, Tenthredinidae) larvaları toprakta 

kokon içerisinde kışı geçirerek, ilkbahar başlarında pupa olur. 

Rhynchites hungaricus (Hbst.) (Coleoptera, Attelabidae) kışı toprakta 

2-8 cm derinlikte oval şekilde bir kokon içerisinde olgun larva halinde 

geçirir. Liriomyza trifolii (Burgess) (Diptera, Agromyzidae) larvaları 

toprak içinde veya yaprak yüzeyine yapışık olarak pupa olur. Merodon 
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eques (Fab.) (Diptera, Syrphidae) dişileri yumurtalarını konukçu 

bitkilerinin kök boğazına yakın toprak içine tek tek bırakmaktadır. 

Larvalar pupa toprak yüzeyinden 5 cm derinlikte bulunmaktadır. 

Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae) kışı ve 

yazı toprak içerisinde geçirir. Phragmacossia albida (Ersch.) 

(Lepidoptera, Cossidae) kışı enginar kökleri içinde larva halinde 

geçirirler. Mart ayının sonundan itibaren, toprak sıcaklığının 15 °C’nin 

üzerine çıkmasıyla birlikte larvalar diyapozdan çıkarak beslenmeye 

başlar.  

Sphaeroderma rubidum Graells. (Coleoptera, Chrysomelidae) kışı larva 

halinde yaprak döküntüleri arasında veya toprakta geçirir. Larvalar 

Mart ayının ortalarında toprağın 1-3 cm derinliğinde pupa olur. Etiella 

zinckenella Tr. (Lepidoptera, Pyralidae) kışı toprakta olgun larva veya 

prepupa halinde kokon içinde geçirir. Psila rosae F. (Diptera, Psilidae) 

kışı köklerde genellikle larva veya toprakta pupa döneminde geçirir. 

Dişiler yumurtalarını konukçu bitkilerin etrafındaki toprak yüzeyine, 

bitkiye yakın şekilde bırakırlar. Aulacophora foveicollis (Lucas) 

(Coleoptera: Chrysomelidae) dişiler yumurtalarını tek tek veya küçük 

gruplar halinde bitkinin hemen yakınına ve toprak altına bırakırlar. 

Olgunluğa erişen larvalar toprağa geçer ve yaptıkları bir yüksük içinde 

pupa olurlar.  

Myiopardalis pardalina Bigot (Diptera, Tephritidae) kışı toprağın 

yapısına göre değişik derinliklere (1–14 cm) inerek pupa olurlar. 

Ceutorrhynchus pleurostigma (Marsh.) (Coleoptera, Curculionidae) 

yumurtalarını bitki cinsine ve toprak yapısına bağlı olarak lahana 
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bitkisinin ana ve yan köklerine, kök boğazına ve kök çevresindeki 

toprağa bırakır. Toprak yapısına bağlı olarak 2-10 cm derinlikte, toprak 

zerrelerini birleştirerek yaptığı koza içinde pupa olur. Mamestra 

brassicae L. (Lepidoptera, Noctuidae) kışı toprakta pupa döneminde 

geçirmektedir. Delia brassicae (Wied.) (Diptera: Anthomyiidae) 

toprakta pupa döneminde kışlar. Dişiler yumurtalarını tek veya 2-3’lük 

gruplar halinde genç bitkilerin kök boğazı civarındaki toprak 

çatlaklarına bırakır. Sitona türleri (Coleoptera, Curculionidae) 

yumurtalarını toprak yüzeyine bırakır. Larvalar toprakta bitki 

kökleriyle beslenir. Kışı yumurta, larva ve ergin olarak toprakta geçirir.  

Apion arrogans Wenck. kışı ergin olarak toprağın 10-15 cm 

derinliğinde, tarla kenarı ve çevresindeki yabancı otlar veya çalılık, 

fundalık, karışık çayır otlarının bulunduğu alanlarda diyapoz halinde 

geçirir. Ani sıcaklık düşmelerinde, şiddetli yağışlarda ve yüksek 

sıcaklıklarda genellikle mercimeğin kök çevresindeki 3-5 cm’lik toprak 

derinliğine inerler. Smynthurodes betae West. (Hemiptera, 

Pemphigidae), kış dönemini toprakta, 1. larva döneminde kokon içinde 

geçirir. Mart ayında havaların ısınması ile birlikte aktif hale geçen 

larvalar bitki köklerine geçerek beslenmeye başlar ve bitki özsuyunu 

emerek beslenen larvalar şişerek kist halini alır.  

Liriomyza cicerina (Rond.) (Diptera, Agromyzidae) kışı toprağın 3-6 

cm derinliğinde pupa döneminde geçirir. Leptinotarsa decemlineata 

(Say) (Coleoptera, Chrysomelidae) kışı toprağın 5–30 cm derinliğinde 

ergin olarak geçirir. Kışlayan erginler ilkbaharda toprağın 10 cm 

derinliğindeki sıcaklık ortalaması 13 °C’yi aştığında çıkmaya başlar. 
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Tropinota hirta (Poda) (Coleoptera, Scarabaeidae), yumurtalarını 

humusça zengin topraklara bırakırlar. Kışı larva ve ergin dönemde 

toprakta geçirir. Larvalar yabancı otların kökleri ile beslenir. 

Gelişmesini tamamlayan larvalar toprakta 6-9 hafta içinde 

oluşturdukları bir boşlukta pupa olurlar.  

Cydia molesta (Busck.) (Lepidoptera, Tortricidae) kışı olgun larva 

döneminde, ağaçların gövdelerindeki kabuk altlarında, yarık ve 

çatlaklarda, toprak üzerindeki çeşitli barınaklarda, toprak yarıklarında 

ve meyve ambalaj yerlerinde ördükleri kokon içerisinde geçirir. 

Polyphylla spp. ve Melolontha spp. (Coleoptera, Scarabaeidae) dişileri 

çiftleştikten sonra yumurtalarını özellikle 2-3 yıl işlenmemiş ve üzeri 

hafif otlanmış bahçelerde toprağın 15-25 cm derinine, 25-30’lu gruplar 

halinde koyarlar. Çıkan larvalar ilk önce toprak humusu ile beslenir. 

Arada ot köklerini kemirir ve daha sonra ağaç köklerinde oburca 

beslenirler.  

Rhagoletis cerasi L. (Diptera, Tephritidae) kışı toprakta pupa halinde 

geçirir. Erginler sıcaklığa ve toprak nemine bağlı olarak Nisan sonu 

veya Mayıs başlarında çıkmaya başlarlar. Caliroa limacina Retz. 

(Hymenoptera, Tenthredinidae) kışı toprağın 5-10 cm derinliğinde 

kokon içinde, larva ve çoğunlukla prepupa döneminde geçirir.  

Capnodis spp. (Coleoptera, Buprestidae)  ergin dişi yumurtalarını tek 

tek veya 5-10 ve daha büyük gruplar halinde kök-boğazına yakın ağaç 

gövdesindeki çatlaklara, kabuk aralarına, aşı gözlerine veya yine 

kökboğazı civarındaki toprağa bırakır.  
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Anthonomus spp. (Coleoptera, Curculionidae) erginler kışı ağaç 

kabukları, taş, yaprak döküntüleri altında veya toprağın yarık ve 

çatlaklarında geçirir. Hoplocampa spp. (Hymenoptera, Tenthredinidae) 

kışı toprağın birkaç santimetre derinliğinde, kokon içerisinde, larva 

döneminde geçirirler. Frankliniella occidentalis (Pergande) 

(Thysanoptera, Thripidae) prepupa ve pupa dönemlerini toprakta 

geçirirler. Klapperichicen viridissima (Walk.) (Hemiptera, Cicadidae) 

nimfler gelişmesini 5 yılda tamamlar ve bu süre içinde toprak altında 

kalırlar. Strophomorphus ctenotus Desbr (Coleoptera, Curculionidae) 

yumurtalarını asmaların dibine veya toprak içerisine bırakır. Çıkan 

larvalar toprağa geçer ve yıl sonuna kadar bitki kökleri ile beslenir. 

Toprak içerisinde yaptığı odacıkta pupa olur. Kışı larva döneminde 

toprakta 10 cm derinlikte, asma veya yabancı otların kökleri yakınında, 

toprak içinde hazırladıkları bir yuva içerisinde geçirir. Otiorhynchus 

spp. (Coleoptera: Curculionidae) Yumurtalarını asmaların dibine veya 

toprak içerisine bırakırlar. 15-20 gün sonra yumurtadan çıkan larvalar 

toprağa geçer ve bitki kökleri ile beslenir. Toprak içerisinde yaptıkları 

odacıkta 8-10 ay sonunda pupa olurlar. Kışı ergin olarak yere düşmüş 

yapraklar ve asma kabukları altında, toprak içerisinde geçirirler. 

Sparganothis pilleriana D-S. (Lepidoptera, Tortricidae) larvaları 

yumurtadan çıkar çıkmaz, toprakta ve kuru yapraklar altında 

beslenmeksizin sonbahar ve kışı geçirirler. Viteus vitifolii Fitch. 

(Hemiptera, Phylloxeridae) kök filokserası kışı nimf halinde asma 

köklerinde geçirir.  

Kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarar oluşturan böceklerin belirli 

bir ya da birkaç biyolojik dönemini toprakta aktif ya da pasif olarak 
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geçirmekte, bunun konukçu bitki ve toprak yapısıyla yakından ilişkili 

olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda bu böceklerle birlikte birçok 

parazitoit böcekte topraktaki konukçusu içerisinde yaşamını 

sürdürebilmekte ve predatör böceklere av olmaktadır.  

3. YEŞİL GÜBRENİN BÖCEKLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Yeşil gübre bitkisi olarak tercih edilen baklagil familyasından olan 

bitkiler birçok faydalı ve zararlı böcekler için cazip olabilir. Yonca ve 

fiğ gibi yeşil gübre bitkilerinin yanında birçok kültür bitkisinde de 

ekonomik zarar oluşturan Acyrthosiphon pisum (Harris), Aphis 

craccivora Koch., Plagionotus floralis Pall., Smaragdina limbata 

(Steven), Adelphocoris lineolatus (Goeze), A. vandalicus Ros., 

Exolygus pratensis L., E. rugulipennis Popp., Polymerus vulneratis Pz., 

P. cognatus Fb., Chlamydatus pullus Rt., Plagiognathus bipunctatus 

Rt., Platyporus dorsalis Rt., Camponotidea fieberi Rt., Grypocoris 

fieberi Dgl., Apion pisi F., Thrips tabaci Lindeman, Frankliniella 

occidentalis (Pergande), Schistocerca gregaria Forsk., Empoasca 

decipiens Paoli, E. fabae (Harris), Spodoptera exigua (Hübner), S. 

littoralis (Boisduval) Pieris rapae (L.) (Bingöl, 1978; Türkmen ve 

Hıncal, 1984; Shebl ve ark., 2008) gibi polifag türler için besin kaynağı 

olabilmektedir. Bu türlerden başka; Yonca hortumlu böceği, Hypera 

postica Gyllenhal ve Sitona humeralis Stephens (Curculionidae), 

Gonioctena fornicata (Brüggemann) (Chrysomelidae) ve Epicauta 

erythrocephala (Pallas) (Meloidae); Hemiptera takımından Yonca 

tohum kapsidi, Adelphocoris lineolatus (Goeze) ve Exolygus 

rugulipennis (Poppius) (Miridae), Benekli yonca aphidi, Therioaghis 
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trifolii Monell, Acyrthosiphon pisum (Harris) ve Aphis craccivora Koch 

(Aphididae); Lepidoptera’dan Nomophila noctuella Denis &. 

Schiffermüller (Crambidae), Agrotis ipsilon Hufnagel, Spodoptera 

exigua (Hübner) (Noctuidae); Hymenoptera’dan Bruchophagus roddi 

Gussakovskiy (Eurytomidae) ve Acarina’dan Tetranychus spp. 

(Tetranychidae) gibi türler yoncada ekonomik zararlar meydana 

getirmektedir (Çalışkaner ve Özer, 1980; Türkmen ve Hıncal, 1984; 

Tamer ve ark., 1997; Shebl ve ark., 2008; Gözüaçık ve Atay, 2016; 

Gözüaçık ve İreç, 2016; Gözüaçık, 2019; Gözüaçık ve ark., 2021). Bu 

türler içerisinde Yonca hortumlu böceği, Hypera postica (Gyllenhal, 

1813) yonca bitkisinin ana zararlısı durumundadır. Bu türün haricinde; 

Sitona humeralis Stephens (Curculionidae), Gonioctena fornicata 

(Brüggemann) (Chrysomelidae) ve Epicauta erythrocephala (Pallas) 

(Meloidae); Hemiptera takımından Yonca tohum kapsidi, Adelphocoris 

lineolatus (Goeze) ve Exolygus rugulipennis (Poppius) (Miridae), 

Benekli yonca aphidi, Therioaghis trifolii Monell (Aphididae); 

Lepidoptera’dan Nomophila noctuella Denis &. Schiffermüller 

(Crambidae) ve Hymenoptera’dan Bruchophagus roddi Gussakovskiy 

(Eurytomidae) türleri de daha çok yoncada zarar yapmaktadır 

(Çalışkaner ve Özer, 1980; Türkmen ve Hıncal, 1984; Tamer ve ark., 

1997; Shebl ve ark., 2008; Gözüaçık ve Atay, 2016; Gözüaçık ve İreç, 

2016; Gözüaçık, 2019; Gözüaçık ve ark., 2021). Bunlar bitkinin farklı 

gelişim dönemlerinde zarar oluşturmakla birlikte çoğu oligofag 

türlerdir. Yeşil gübre bitkileri bunun gibi, konukçusu sınırlı olan zararlı 

türler için avantaj oluştururken, polifag türler için dezavantajlı hale 

gelebilmektedir. Bu türler yaşamının bir dönemini burada tamamlayıp, 
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aynı yaşam ortamında bulunan diğer kültür bitkileri için potansiyel 

tehdit oluşturabilirler. Ancak, bu bitkilere Hymenoptera takımından 

Andrina ovatula (Kirby), Anthophora spp., Xylocopa spp., Ceratina 

spp., Halictus spp., Apis mellifera L., Chalcidoma siculum, Osmia spp., 

Megachile submucida Alfken, Megachile uniformis Mitchell, 

Megachile mintusemina gibi polinatör böcekleri çekerken (Shebl ve 

ark., 2008), fitofag türlerin predatörü olan böceklerden Coccinella 

septempunctata L., C. undecimpunctata (L.), Adonia variegata Goeze, 

Proyplaea quatuordecimpunctata (L.), Coccinula 

quatuordecimpustulata (L.), Deraeocoris serenus Dgl., Syrphus spp., 

Episyrphus balteatus (De Geer), Scaeva pyrastri (L.), Metasyrphus 

corollae F., Melanostoma mellinum L. Sphaerophoria rueppellii Wied, 

Nabis pseudoformis Rem., Aeolothrips intermedius Bagnall, A. collaris 

Priesner, Orius niger Wolf., O. laevigatus (Fieber), Scymnus flavicollis 

(Redtenbacher), S. rubromaculatus (Goeze), S. frontalis (Fabricius), 

Paederus alfierii Koch, Sphodromatis bioculata (L.), Eremiaphila 

savignyi Lefebvre, Mantis religiosa L., Chrysopa carnea (Stephens), 

Cueta variegata  (Klug ), Ischenura senegalensis (Rambur,), 

Crocothemis erythraea (Brullé) ve Syrphus spp. (Erol ve Karagöz, 

1996; Atakan ve Tunç, 2004; Shebl ve ark., 2008) ve parazitoit 

böceklerden Bathyplectes curculionis Thomsen, Anaphes sp. near 

leptoceras (Debauche), Mesochorus nigripes Ratz., Zoophthorus 

graculus Grav., Pteromalus semotus Walker, Bracon crocatus Shm., 

Chelonella nitens (Rhd.) türlerini de çekebilmektedir (Türkmen ve 

Hıncal, 1984; Gözüaçık ve Pricorp, 2017; Gözüaçık, 2019). Yukarıda 

verilen zararlı ve yararlı böcek türlerinden anlaşılacağı üzere, sadece 
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yonca bitkisinde değil, aynı zamanda çevredeki ürünlerde de primer ve 

sekonder böcek salgınlarını en aza indirmeye katkıda bulunan bir doğal 

düşman deposudur (Summers, 1998 ; Madeira ve ark., 2019 ).  

Brassicaceae türleri yeşil gübre olarak kullanıldığında Glukosinilat 

içeren hardal bitkisi gibi tel kurtlarına (Agriotes spp.) karşı 

biyofümigant etki oluşturur (Frost ve ark., 2002). Ayrıca turp bitkisinin 

kök ur nematodları için çok iyi bir tuzak bitki ve yeşil gübre olarak 

toprağa uygulanması durumunda da biyofumigant özellikte olduğu 

belirtilmektedir (Melakeberhan ve ark., 2008). Meagher ve ark. (2004), 

Spodoptera frugiperda (Smith) zararlısına karşı Vigna 

unguiculata (L.)  (börülce) ve Crotalaria juncea L. (güneş keneviri) 

bitkilerinin yeşil gübre olarak kullanılmasının zararlı popülasyonlarını 

azaltabileceğini bildirmişlerdir. Thoudam ve Chhetry  (2017) ise, çeltik 

bitkisinde yeşil gübre olarak Colocasia esculenta Linn. bitkisinin iki 

önemli zararlısı olan Scirpophaga incertulas (Walker) ve Nymphula 

depunctalis Guenee (Pyralidae: Lepidoptera) türlerine karşı kimyasal 

gübreyle karşılaştırmaları sonucunda, yeşil gübre uygulaması böcek 

zararlılarına karşı dayanıklılığı teşvik etmede kimyasal gübreden daha 

etkili olduğunu belirtmişlerdir. Yeşil gübreler forficula (Dermaptera: 

Forficulidae) ve cırcır böcekleri (Orthoptera, Gryllidae) için uygun 

yaşam alanı oluştururken, carabid (Carabidae) ve staphylinid 

(Staphylinidae) (Coleoptera) gibi toprak habitatında bulunan predatör 

böceklere de ev sahipliği yapabilmektedir. 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219421003288#bib42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219421003288#bib23
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4. SONUÇ 

Sonuç olarak; 

 Yeşil gübre bitkileri, toprak böcekleri için uygun yaşam alanı sağlar. 

 Toprakta entomopatojen çeşitliliğinin artmasına katkıda bulunarak, 

zararlı popülasyonu üzerinde baskı oluşturur. 

 Yeşil gübre bitkileri monokültür tarım alanlarına çeşitlilik 

kazandırarak, birçok yararlı böceği çeker. 

 Yeşil gübre bitkileri faydalı böceklerin erginlerine besin (polen, 

nektar) ve alternatif yaşam alanları oluşturur. 

 Yeşil gübre bitkileri toprağa karıştırıldığında üzerinde yaşayan 

birçok zararlı böcek henüz gelişimini tamamlamadığından zarar 

görür. Ancak, bitki üzerindeki faydalı böcekler bitişik tarlalara göç 

ederek faydalı böcek popülasyonunu destekleyebilir. 

 Yeşil gübre bitkilerinde insektisit uygulanmadığı için faydalı böcek 

çeşitliliği ve popülasyonun artmasına katkı sağlar. 

 Bitkinin sağlıklı yetiştirilmesine katkıda bulunur; bu sayede, bitki 

zararlılara karşı daha toleranslı olur. 

 Agroekosistemde yetiştirilecek yeşil gübre bitkilerinin baskın 

zararlıların konukçusu olmayan bitkilerden seçilmesi, zararlı 

popülasyonunu olumsuz etkiler. 
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1. GİRİŞ 

Herhangi bir tarımsal üretim sisteminin sürdürülebilir olması için yeşil 

gübre bitkileri ve/veya yeşil gübreleme bu sistemin bir parçası veya 

omurgası olmalıdır. Çünkü yeşil gübre bitkileri; azot (N) fiksasyonu, 

besin maddesi takviyesi, organik maddenin kaynağı, toprakların fiziko-

kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, toprak ve suyun 

korunması, yabani otların bastırılması nedeniyle sürdürülebilir tarımda 

önemlidirler (Reddy, 2016). Yeşil gübre veya herhangi bir organik 

gübrenin tarım toprağına dâhil edilmesi, bir taraftan ürün verimini 

korurken, diğer taraftan kimyasal gübre uygulamasını da azaltmaktadır. 

Bu nedenle özellikle baklagil yeşil gübresi uygulaması, tarımsal 

ekosistem yönetimi için değerli bir uygulamadır. 

Bu bölüm, yeşil gübrelemenin tarımsal ve çevresel ekosistem 

içerisindeki rolü ve faydalarını özetlemekte; üretimi artırma yönünden 

ekim nöbeti sistemlerinde yeşil gübre bitkilerinin rolü tartışılmaktadır. 

2. YEŞİL GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ 

2.1. Yeşil Gübrelemenin Sera Gazı Emisyonları Üzerine Etkisi 

Küresel ısınmanın ana nedenlerinden biri, atmosferdeki sera gazı 

konsantrasyonundaki artış olup; sera etkisinde, % 76.7 ile karbondioksit 

(CO2) gazı en fazla etkili olurken, bunu % 14.3 ile metan (CH4) ve % 

7.9 ile nitröz oksit (N2O) izlemektedir (Kuppusamy ve ark., 2016). 

Türkiye’de tarım sektörü emisyonları 2019 yılında, 1990 yılına göre % 

47.7, bir önceki yıla göre % 4.1 artış ile 68.0 milyon ton CO2 eşdeğeri 

(eq) olarak belirlenmiş olup; tarım sektörü, toplam sera gazı 

emisyonlarının yaklaşık % 13.4’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de tarım 
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sektöründe CO2 emisyonlarının payı % 0.3 iken, N2O ve CH4 

emisyonlarının oranı sırasıyla % 72.5 ve % 62.4 olarak saptanmıştır 

(Anonim, 2022). Tarım toprakları, küresel ısınmadan sorumlu en 

önemli iki sera gazı olan CH4 ve N2O emisyonlarına katkıda bulunur 

(Das ve Adhya, 2014). Küresel ölçekte, tarımdan kaynaklanan 

emisyonlar 1961-2019 yılları arasında yaklaşık % 50 oranında artarak 

5 Gt CO2eq yıl-1 olarak raporlara geçmiştir (Tubiello, 2019). Dünyanın 

yüzeyinden çevredeki atmosfere yayılan küresel N2O emisyonlarının 

yaklaşık % 35'i tarımdan kaynaklanmaktadır (Kroeze ve ark., 1999). 

Tarımsal faaliyetlerde N2O emisyonlarının kaynağını, büyük oranda 

artan azotlu gübre kullanımı ve hayvan gübresi üretimi oluşturmaktadır. 

Topraktaki biyolojik süreç, özellikle nitrifikasyon ve denitrifikasyon 

olayları da N2O’in salınımında büyük rol oynar (Granli ve Bøckman, 

1994). Yeşil gübre uygulaması, hem toprak verimliliğini hem de karbon 

ve azotun iç döngüsünü etkileyebilen mikrobiyal aktiviteyi artırarak 

N2O emisyonunu etkiler (Fang ve ark., 2019; Lv ve ark., 2020). Lei ve 

ark. (2022), yeşil gübrelerin, sadece toprak verimliliğini ve toprakların 

biyolojik özelliklerini iyileştirmekle kalmadığını; aynı zamanda, sera 

gazı emisyonlarını da azaltabileceğini vurgulamışlardır. Bu anlamda, 

yeşil gübrelemenin, atmosferik karbondioksitin tarımsal 

ekosistemlerde tutulmasını artırmak için etkili ve sürdürülebilir bir araç 

olduğu öngörülmüştür (Jarecki ve ark., 2009; Mancinelli ve ark., 2010; 

Forte ve ark., 2017).  

Farklı yeşil gübre (arpa, tüylü fiğ ve arpa+tüylü fiğ karışımı) 

uygulamalarının, küresel ısınma potansiyeli (global warming potential, 

GWP) ve sera gazı yoğunluğu (greenhouse gas intensity, GHGI) 
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üzerine etkisini belirlemek için yapılan bir araştırmada (Lee ve ark., 

2021); yeşil gübrelemenin, CO2 ve N2O emisyonunu önemli ölçüde 

etkilediği, ancak CH4'ü etkilemediği, yüksek biyokütle üretimi ve 

karbon girdisi olan tüylü fiğ gibi yeşil gübre türlerinin net ekosistem 

karbon bütçesi (net ecosystem carbon budget, NECB)’ni artırdığı ve net 

GWP ve sera gazı yoğunluğunu azalttığı rapor edilmiştir. Yeşil 

gübrelemeden sonra aynı alanda, mısır bitkisinin yetiştirildiği bu 

araştırma sonuçları; tüylü fiğ ve tüylü fiğ+arpa karışımı gibi yeşil 

gübreleme sisteminin, ekonomik uygulanabilirlik ve çevre koruma 

açısından üre ile azotlu gübrelemenin yanı sıra mısır tane üretimi başına 

net CO2 emisyonlarını azaltabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar 

ayrıca, mısır tarlalarında sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik 

stratejilerin; yüksek biyokütle üretimi, karbon girdisi ve sonraki 

mahsulün biyokütle verimini artırmayı amaçlayan yeşil gübre türlerinin 

yetiştirilmesine yönelik olması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Kore ve Japonya gibi ılıman bölge ülkelerinde, çeltik topraklarında 

yeşil gübre olarak kışlık örtü bitkilerinin yetiştirilmesi şiddetle tavsiye 

edilmektedir (Kim ve ark., 2012). Benzer şekilde, güney Çin'de de 

toprak verimliliğini korumak için çeltik toprağında kışlık yeşil 

gübrelerin kullanımı, geleneksel ve etkili bir yetiştirme modelidir (Gao 

ve ark., 2018). Çeltik tarımının yoğun olduğu bu ülkelerde kışlık ara 

devrede ve/veya nadas yıllarında yeşil gübreleme amacıyla Astragalus 

sinica, Crotalaria juncea ve Sesbania aculeate gibi baklagil bitki türleri 

yaygın olarak yetiştirilmektedir. Yeşil gübreleme gibi bitki kalıntıları 

uygulamalarının çeltik tarlalarında toprak kalitesini koruduğu ve çeltik 

verimliliğini arttırdığı birçok araştırmalarla ortaya konmuştur (Choi ve 
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ark., 2014; Haefele ve ark., 2014; Gao ve ark., 2017; Gao ve ark., 2018; 

Nandan ve ark., 2019). Bununla birlikte, yeşil gübreleme 

uygulamasından sonra çeltik tarlalarından kaynaklanan CH4 

emisyonları ile ilgili endişeler, günümüzde hala daha konunun 

araştırılması gereken önemli boyutunu oluşturmaktadır. Çünkü, çeltik 

toprağı, sera gazı emisyonlarının ana kaynağıdır ve toplam küresel 

tarımsal emisyon kaynaklarının yaklaşık % 10-12'sini oluşturur (Liu ve 

ark., 2021). 

Toprak karbonun azota (C/N) oranı, su altındaki çeltik toprağında CH4 

üretimini etkileyen önemli bir parametre olup; çeltik toprağına 

karıştırılan materyalin C içeriği ve C/N oranı azaldığında, metan 

üretimi ve emisyonu azalmaktadır (Devevre ve Horwath, 2000). 

Kore’de yapılan bir çalışmada, mono kültür çeltik tarımında, 10 t/ha 

yeşil gübre (Astragalus sinicus L.) uygulamasının, NPK gübrelemesine 

kıyasla CH4 emisyonunu artırmadan çeltik verimliliğini sürdürmede 

etkili bir uygulama seviyesi olabileceği ortaya konmuştur (Lee ve ark., 

2010). 

Çeltik hasadından sonra Astragalus sinicus ve tek yılık çim bitkisinin 

çeltik-çeltik tarımında kışlık ara devrede yeşil gübre olarak yetiştirildiği 

bir çalışmada; düşük C/N oranına sahip A. sinicus bitkisi ile yapılan 

yeşil gübreleme uygulamaları, hem toprak ve çeltik üretkenliğini 

arttırmak hem de CH4 emisyonlarının etkisini en aza indirmek için 

tavsiye edilmiştir (Kim ve ark., 2012). Yine, çeltik tarlalarında yapılan 

bir başka çalışmada da benzer bulgular elde edilmiş; Astragalus gibi 

düşük C/N oranına sahip bir yeşil gübre bitkisinin yer aldığı yeşil 



303 | YEŞİL GÜBRELEME 

 

gübreleme-çeltik sisteminin, tane verimi başına toplam küresel ısınma 

potansiyelini azaltmak ve çeltik üretkenliğini iyileştirmek için mono 

kültür çeltik sistemine göre daha çok arzu edilen bir üretim sistemi 

olabileceği vurgulanmıştır (Kim ve ark., 2013).   

Çeltik tarlalarında iki yeşil gübre türü, yonca (Medicago sativa L.) ve 

yem baklası (Vicia faba L.) ve iki azotlu gübreleme seviyesinin (0 ve 

200 kg/ha) tek başına ve kombinasyon halinde uygulandığı bir 

çalışmada; N+yem baklası ve N+yonca uygulamalarında CH4 ve N2O 

emisyonları, azotlu gübre uygulamasına göre sırasıyla % 50.77 ve % 

36.11, % 30.70 ve % 75.04 oranında arttığı belirlenmiştir. Aynı 

çalışmada, NECB ve toprak toplam karbon değişiminin kütlesi (mass 

of soil total carbon change, MSTC), N+yonca konusunda (düşük bir 

C/N ile) en yüksek iken; GHGI'daki en yüksek değer, N+yem baklası 

uygulamasında (yüksek bir C/N oranı ile) belirlenmiştir. Bu sonuçlara 

göre, düşük C/N oranına sahip yeşil gübrelerin artan NECB ve MSTC 

ile daha da yüksek çeltik tane verimine sahip olduğu; bunun yanı sıra, 

yüksek C/N oranına sahip yeşil gübrelerin uygulamasından yüksek tane 

verimi elde edildiği, ancak sera gazı salınımının da arttığı rapor 

edilmiştir. Araştırmacılar, bu durumu; yem baklasının daha yüksek C/N 

oranının daha yavaş ayrışma hızına neden olduğunu, bunun da 

yoncadan daha düşük bir karbon mineralizasyonuna yol açarak CH4 

üretimi için daha fazla karbon substratını sağlaması ile açıklamışlardır 

(Gao ve ark., 2016). 

Çeltik-çeltik-yeşil gübre yetiştirme sisteminin hem çeltik hem de kış-

yeşil gübre sezonlarında çeltik verimi ve sera gazı emisyonları 
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üzerindeki etkilerinin analiz edildiği bir çalışmada (Raheem ve ark., 

2019); yıllık çim-çeltik-çeltik, geven-çeltik-çeltik ve kolza-çeltik-

çeltik, nadas-çeltik-çeltik uygulamaları incelenmiştir. Bu araştırmanın 

sonuçlarına göre, geven ve kolzaya göre önemli ölçüde daha yüksek 

biyomas sağlayan ve daha yüksek C/N oranına sahip olan çim yeşil 

gübresinin yer aldığı “çim-çeltik-çeltik” sisteminde, “nadas-çeltik-

çeltik” sistemine kıyasla daha yüksek CH4 emisyonları ve küresel 

ısınma potansiyeli belirlenmiş; buna karşılık, düşük C/N (11.13) sahip 

olan geven yeşil gübresinin yer aldığı sistem, nadasa kıyasla CH4 

emisyonlarını ve küresel ısınma potansiyelini azaltmıştır. Aynı 

araştırmada, yıllık kümülatif N2O emisyonları tüm işlemler arasında 

önemsiz olmasına rağmen, yeşil gübre uygulamaları, nadas-çeltik-

çeltik ile karşılaştırıldığında N2O emisyonlarını azalttığı rapor 

edilmiştir. Araştırmacılar, düşük C/N oranına sahip gevenin pirinç 

verimini arttırırken, sera gazı emisyonlarını azalttığını; yıllık verim 

ölçekli GWP açısından, uzun vadede verimin sürdürülebilirliği ve çevre 

dostu çeltik üretimi için geven-çeltik-çeltik sisteminin önerilebileceğini 

bildirmişlerdir.     

Zhong ve ark. (2021), çeltik-çeltik sisteminde yeşil gübre (Astragalus 

sinicus L.) ilavesinin, toprak C/N oranının azalması ve toprak 

geçirgenliğinin artması nedeniyle CH4 emisyonlarını azalttığını 

bildirmişlerdir. Benzer raporlar, Zhou ve ark. (2020) tarafından da 

bildirilmiş; araştırmacılar, baklagil yeşil gübresinin CH4 emisyonlarını 

azaltabileceğini ifade etmişlerdir.  
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Aşırı kimyasal gübre uygulaması, önemli miktarda N2O emisyonuna 

neden olur (Zhou ve ark., 2022). Bu anlamda, bilinçli azotlu gübre 

uygulaması ve sulama, sera gazı emisyonlarını azaltarak küresel ısınma 

potansiyelini azaltabilir (Anonymous, 2007). Bu nedenle, su ve gübre 

isteği fazla olan çeltik tarımında, iyi bir su yönetimi uygulanmasının 

yanı sıra, azotlu gübre kullanımını azaltan yeşil gübreleme sisteminin 

yaygınlaştırılması ve bu alanların yeşil gübrelerle ıslahı küresel 

ısınmanın azaltılmasına katkı sağlayacağı bir gerçektir. 

Narenciye bahçelerinde yürütülen bir çalışmada; kimyasal gübre 

girdilerinde % 15-30'luk azalma ile birlikte organik gübre veya yeşil 

gübre (Vicia villosa Roth.var. glabrescens Koch) uygulaması, kimyasal 

gübreleme işlemine kıyasla narenciye verimini koruduğu ve kümülatif 

N2O emisyonlarını azalttığı belirlenmiştir. Kimyasal gübre kullanımını 

azaltan bu sistemin, narenciye bahçelerinde sürdürülebilir verimlilik ve 

çevre koruması açısından son derece önemli bir gübre yönetimi 

stratejisi olduğu ifade edilmiştir (Zhou ve ark., 2022). 

Yeşil gübreleme uygulamalarında, yıllık kümülatif CH4 ve N2O 

emisyonları, yeşil gübre bitkilerinin biyokütlesi ve C/N oranına bağlı 

olarak değişkenlik göstermektedir. Bir başka ifade ile; yeşil gübre 

uygulamaları arasındaki sera gazı emisyonlarındaki farklılıklar, yeşil 

gübre bitkilerinin hem biyokütlesinden hem de C/N oranından önemli 

ölçüde etkilenmektedir (Gao ve ark., 2016; Raheem ve ark., 2019).  

Literatürdeki bu bilgiler ışığında, genel olarak, yeşil gübrenin ürün 

yetiştirme sistemlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 

azaltabileceğini söylemek mümkündür. Bu süreç, yeşil gübrenin türü ve 
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çeşidine, uygulama zamanına, ekolojik koşullara ve toprak faktörlerine 

(toprak pH'ı, besin ve mikroorganizma düzeyi vb.) göre değişkenlik 

gösterecektir.  

Bununla birlikte, yeşil gübre bitkilerinin tarla toprağına karıştırılması, 

mineralizasyon sırasında CO2, CH4 ve N2O gibi sera gazı emisyonlarını 

artırabileceği de ifade edilmiştir (Lee ve ark., 2021). Mısır tarımında 

yapılan bazı çalışmalarda, yeşil gübrelemenin topraktan N2O 

emisyonlarını artırdığı bildirilmiştir (Gomes ve ark., 2009; Alluvione 

ve ark., 2010). Bu durum yine yeşil gübrenin C/N oranı ile ilişkili 

olduğu düşünülmektedir. Nitekim Dalal ve ark. (2008), bitki 

kalıntılarının toprağa dâhil edilmesi sırasındaki yüksek C/N oranı, 

topraktaki kararsız C konsantrasyonunu artırabileceğini ve ardından 

anaerobik koşullar altında metanojenler tarafından CH4 üretimini 

uyarabileceğini bildirmişlerdir. Benzer ifadeler Conrad (2007), Yang 

ve ark. (2010) ve Li ve ark. (2013) tarafından da rapor edilmiş; 

araştırmacılar, yeşil gübre uygulanan çeltik toprağında sulu koşullarda 

çeltik üretimi sırasında CH4 üretiminin teşvik edilebileceğini 

bildirmişlerdir. Ancak buna rağmen, bu konuda çok az şey bilinmekte; 

dolayısıyla, çok daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.   

Yeşil gübre uygulaması, ürün büyümesi ve toprak kalitesi için iyi bir 

verimlilik yönetimi olmuştur; ancak, GHGI ve NECB üzerindeki etkisi 

iyi anlaşılmamıştır (Gao ve ark., 2016). 
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2.2. Toprak Kirliliğinin Azaltılmasında ve Toprak Sağlığının 

İyileştirilmesinde Yeşil Gübrelemenin Rolü 

Tarımsal verimliliği arttırmaya yönelik olarak kimyasal gübrelerin, 

herbisitlerin, pestisitlerin kullanımının artması, şehirleşme ile birlikte 

katı ve sıvı atıkların deşarjı tarım topraklarındaki kirliliği 

arttırmaktadır. Ek olarak, tarımsal üretimde yüksek verim ve kalitede 

ürün elde etmeye yönelik bilinçsiz kimyasal gübrelemeye dayalı 

tarımsal üretim teknolojisi, aynı zamanda, topraktaki organik maddede 

ve bitki besin maddelerinde ciddi kayıplara da neden olmaktadır. Bu 

durum toprak sağlığını önemli ölçüde azaltmaktadır. Toprak kirliliğini 

iyileştirmek veya hafifletmek ve toprak verimliliğini korumak ve ayrıca 

bitki büyümesi için besin sağlamak amacıyla kirlenmiş toprağa organik 

gübrelerin uygulanması pratikte başvurulan bir yöntemdir. Çevre 

kirliliği ve toprak sağlığı konularında artan endişeler nedeniyle, 

dikkatler ve araştırmalar organik gübrelerin önemli bileşeni olan yeşil 

gübrelere çevrilmiş durumdadır. Topraktaki organik maddeyi eski 

haline getirmek ve toprakların bitki besin maddesi statüsünü arttırmak 

için yeşil gübreleme iyi bir seçenektir. Ancak, toprak kirliliği ve toprak 

sağlığı konularında yeşil gübre sistemlerinin kullanımına ilişkin çok az 

inceleme bulunmaktadır. Yanı sıra, toprak ve su kirliliğini azaltmak 

veya yok etmek için bitkilere dayalı bir strateji olan fitoremediasyon, 

bir başka tarımsal pratikler içerisinde yer almaktadır.   

Yeşil gübre uygulaması; inorganik gübre uygulanan toprağa kıyasla 

topraktaki organik karbon, toplam N ve alınabilir fosfor (P) seviyelerini 

iyileştirmekte (Bhardwaj ve Dev, 1985; Hoque ve ark., 2016), toprak 

kalitesini geliştirmek amacıyla toprak organik maddesini iyileştirerek 
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besin döngüsünü arttırmaktadır (Egodawatta ve ark., 2011). Yeşil 

gübreleme ile toprağa ilave edilen bitki biyokütlesi, toprak karbon 

stokunu iyileştirir (Song ve ark., 2021), toprakların enzim aktivitesini 

artırır (Özyazıcı ve ark., 2010; Sürücü ve ark., 2014). Yeşil gübreleme 

ile ortaya çıkan tüm bu etkiler, toprak sağlığının en belirgin 

göstergeleridir. Kullanılan bitki türlerine göre değişmekle birlikte yeşil 

gübreler büyük oranda makro ve mikro besin maddesi içerir. Özellikle 

baklagillerin kullanıldığı yeşil gübreler nispeten daha fazla N içerir ve 

düşük C/N oranına sahiptirler. Öyle ki, özellikle çiçeklenme öncesi 

toprak altına gömülen bol vejetatif aksama sahip baklagil bitkisinden 

oluşan yeşil gübreler, birer N gübresi görevi görürler. Bunun yanı sıra, 

yeşil gübreleme ile yeşil gübre bitkilerinin toprakta parçalanması ve 

parçalanmaya bağlı olarak azotun toprağa ve kendinden sonra gelen 

ürüne katkı sağlaması yani yeşil gübreden N temini, kimyasal gübreye 

nazaran çok daha uzun periyot boyunca devam eder. Bu nedenle, yeşil 

gübrelemenin yer aldığı tarımsal sistemler toprak sağlığının uzun süre 

korunduğu sistemlerdir. 

Tarım alanlarında birim alandan alınan verimi arttırmak amacıyla 

başvurulan yöntemlerin başında gübreleme gelmektedir. Nüfus artış 

hızına bağlı olarak gıda ihtiyacının arttığı günümüzde, tarımsal 

üretimde kimyasal gübre tüketimi de neredeyse aynı oranda artış 

göstermektedir. Bu anlamda, N ve P içeren gübreler başı çekmekte; 

aşırı ve bilinçsiz gübreleme, hem toprak hem de su kirliliğine neden 

olmaktadır. Aşırı ve yoğun azotlu gübreleme ile yeraltı suyuna karışan 

ve/veya bitki bünyesinde biriken nitrat kirletici etmenlerin başında 

gelmektedir. Bunun yanı sıra, fosforlu gübrelerden kaynaklanan 
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kadmiyum (Cd) kirliliği de toprak kirliliğinin en önemli parçasını 

oluşturmaktadır. Bu anlamda, özellikle yüksek biyolojik N fiksasyon 

kapasitesine sahip baklagillerin kullanıldığı yeşil gübreleme 

uygulaması ve bu uygulamanın yer aldığı tarım sistemleri, azotlu gübre 

kullanımını azaltmakta, bitkiler için gerekli olan birçok makro ve mikro 

besinlerin toprakta elverişli hale gelmesini sağlamaktadır. Çok basit 

haliyle yeşil gübrelemenin bu özelliği, toprak kirliğinin ve hatta toprak 

bozulmasının azaltılmasında önemli katkılar sağlayacağı şüphesizdir. 

Nitekim Naher ve ark. (2020), yeşil gübrenin en çok rapor edilen 

faydalarından birinin, çevre kirliliğini azaltmaya yol açabilecek daha 

güvenli ve çevre dostu atmosferik azotu tarımsal ürünlerin 

beslenmesine sunmasındaki katkısı olduğunu vurgulamışlardır. Yeşil 

gübreleme uygulaması yoluyla biyolojik N fiksasyonu ve aynı zamanda 

yeşil gübrenin ayrışması ile kazanılan N tamamen çevre dostu bir 

sistemdir.                 

Uzun süreli yeşil gübre uygulaması, çeltik topraklarındaki demir 

kirliliği gibi tehlikeli maddeleri en aza indirdiği rapor edilmiştir (Gao 

ve ark., 2017).  

Sesbania rostrata, yüksek biyokütle (5-6 ton kuru biyokütle) ve 

biyolojik N fiksasyon özellikleri ile toprak sağlığını ve çeltik 

verimliliğini iyileştiren, çeltik verimini kimyasal gübreye göre % 9-11 

artıran popüler bir baklagil yeşil gübreleme bitkisidir. Çeltikte yüksek 

verim alabilmek için büyük miktarda azotlu gübreye ihtiyaç 

bulunmaktadır. S. rostrata'nın çeltik üretimi için en az % 50 kimyasal 

N takviyesi yapabileceği ve gıda güvenliğini sağlayarak önemli 
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miktarda küresel enerji tasarrufu sağlayacağı bildirilmektedir. Bu 

nedenle S. rostrata'nın çeltik üretimi için büyük ölçekte kullanılması, 

kimyasal N ihtiyacını ve buna bağlı olarak reaktif azotun (Nr) çevreye 

yayılmasını ve çevre kirliliği sorunlarını da azaltabileceği ifade 

edilmiştir (Naher ve ark., 2020).  

Yapılan araştırmada, yeşil gübrenin Cd ile kirlenmiş çeltik toprağına 

uygulanmasının toprak çözeltilerindeki çözünmüş organik karbon 

(dissolved organic carbon, DOC) konsantrasyonunu arttırdığı ve bunun 

da mikrobiyal aktivitelerle DOC'un ayrışmasına bağlı olarak çeltik 

büyümesinin azalma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, toprağa 

yeşil gübre ilavesi ile kadmiyumun biyoyarayışlılığının ve 

hareketliliğinin artması nedeniyle, kadmiyumun çeltik bitkisi 

tarafından alımını ve taban suyuna karışmasını kolaylaştırdığı; bu 

nedenle, Cd ile kirlenmiş çeltik tarlalarının daha yüksek 

konsantrasyonda Cd içeren pirinç üretmesi ve su kirliliği riski 

oluşturması ve sonuç olarak kirlenmiş pirinç ve suyun tüketilmesiyle 

insan sağlığını tehdit etmesinin muhtemel olduğu; dolayısıyla, pratikte 

toprak verimliliğini artırmak için organik gübrelerin kullanımında 

dikkatli olunması gerektiği rapor edilmiştir (Wang ve Zhou, 2017). 

Tarımsal mücadele amacıyla kullanılan ve toprakta kontamine olan 

birçok ilaçlardan toprağın yeşil gübreleme ile dekontaminasyonu 

mümkündür.   

Mitra ve Raghu (1988), yeşil gübre (Gliricidia sepium’un yaprakları) 

uygulamasının, oldukça zehirli böcek öldürücü ilaç olan DDT (Dikloro 

Difenil Trikloroethan)’nin kalıcılığını azalttığını bildirmişlerdir.  
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Tebuthiuron, sık kullanımı sonucunda toprak üzerinde uzun süreli 

kalıcı etki ve muhtemelen yer altı sularının kirlenmesi gibi ciddi 

çevresel etkilere neden olabilen bir herbisittir. Bu herbisite maruz kalan 

toprakların Cajanus cajan, Canavalia ensiformes, Dolichos lablab, 

Pannisetum glaucum, Estizolobium deeringianum, Estizolobium 

aterrimum ve Lupinus albus bitkileri ile fitoremediasyonunun 

incelendiği bir araştırmanın sonuçlarına göre; tebuthiuron’in 1.0 kg/ha 

uygulandığında, C. ensiformes’in en iyi fitoremediasyon sonuçlarını 

verdiği, değerlendirilen türlerin hiçbiri en yüksek tebuthiuron dozunu 

(1.5 kg/ha) alan toprakta gelişmediği belirlenmiştir (Pires ve ark., 

2005).  

Crotalaria juncea, Canavalia ensiformis, Cajanus cajan ve Cajanus 

cajan dwarf gibi yeşil gübre türleri ile sülfentrazon herbisitinin 

iyileştirilmesi potansiyelinin değerlendirildiği bir çalışmada, 

Crotalaria juncea’nın toprakta sülfentrazonun dekontaminasyonunda 

en etkili tür olduğu tespit edilmiştir (Madalão ve ark., 2012). 

Canavalia ensiformis (L.) DC ve Crotalaria juncea L. gibi yeşil 

gübrelerin kullanımına ilişkin raporlar, bunların topraktan sülfentrazon 

gibi herbisitlerin uzaklaştırılmasında önemli potansiyelleri olduğunu 

göstermektedir (Oliveira ve ark., 2014; Belo ve ark., 2016; Ferraço ve 

ark., 2017). Crotalaria juncea ve Crotalaria spectabilis'in, glifosat, 

metilsufuron ve glifosatla karışım halindeki 2,4-D herbisitlerine karşı 

toleranslı olduğu rapor edilmiştir (Concenço ve Silva, 2015).    

da Silva Teofilo ve ark. (2020), Canavalia ensiformes (L.) DC., 

Stilizobium aterrimum L. ve Lupinus albus L. yeşil gübre türlerinin 
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hexazinone’a toleranslı olduğunu ve bu herbisidin kalıntılarını 

topraktan çıkarmada remedial etkilere sahip olduklarını rapor 

etmişlerdir.  

Toprakta hasat mevsiminden daha uzun süre kalabilen kalıntı herbisitler 

içerisinde yer alan quinclorac ve tebuthiuron ile kirlenmiş toprakların 

Crotalaria spectabilis, Canavalia ensiformis, Stizolobium aterrimum 

ve Lupinus albus yeşil gübre bitkileri kullanılarak fitoremediasyonunun 

incelendiği bir çalışmada; adı geçen bu dört yeşil gübre bitkisinin de 

quinclorac ve tebuthiuron ile kirlenmiş toprakları iyileştirme 

yeteneğine sahip olduğu, Canavalia ensiformis’in tebuthiuron 

uygulanmış toprağın iyileştirilmesinde diğer bitkilere kıyasla daha 

etkili olduğu bildirilmiştir (Mendes ve ark., 2021).  

Bazı yeşil gübre bitkilerinin herbisitlere karşı toleranslı olması, onların 

fitoremediasyonda kullanımları için umut verici bir gösterge olabilir 

(Schultze-Kraft ve ark., 2018). 

Toprak organik maddesini arttıran yeşil gübre uygulaması, atıkların 

bertarafı için ekonomik bir seçenek olabilir. Genel olarak, organik 

maddeler ile atıklar arasında meydana gelen kimyasal reaksiyonlardaki 

farklılıklardan dolayı, farklı organik katkı maddelerinin atıklar üzerinde 

farklı etkileri vardır (Ai ve ark., 2020). Yeşil gübre uygulaması, 

toprağın organik maddesini ve N miktarını artırır; bu da, bir sonraki 

ürün için önemli bir N kaynağı demektir. Bu nedenle, yeşil gübreleme 

atık rehabilitasyonu için ekonomik bir seçenek olabilir.  
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Ai ve ark. (2020), yeşil gübre (Medicago sativa L.) uygulamasının, altın 

atıklarının ekolojik ortamını iyileştirmek için etkili bir yaklaşım 

olacağını bildirmişlerdir. 

3. YEŞİL GÜBRELEMENİN EKİM NÖBETİNDEKİ ROLÜNÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Toprakların organik madde içeriklerinin azalması ve toprak yapısındaki 

olumsuz değişimler; mono kültür tarımın yapılması ve/veya ekim 

nöbetine gereken önemin verilmemesi ya da ekim nöbetinde daha az 

bitki türüne yer verilmesi ile açıklanabilir. Baklagil yeşil gübre 

bitkilerinin, köklerinde Rhizobium bakterilerini kullanarak atmosferik 

azotu tutma konusundaki benzersiz yetenekleri, ayrıca biyokütle ve 

besin üretme yetenekleri onları dünya çapında tarımsal ekosistemlerde 

en çok çalışılan ürün gruplarından biri haline getirmiştir (Pál ve 

Zsombik, 2022). Ekim nöbetinde yeşil gübreleme yönelik baklagil 

bitkilerine yer verilmesi, hem toprak verimliliği hem de tarımsal 

üretkenliği/bitkisel verimliliği arttırma yönünden önemli yarar sağlar 

(Özyazıcı ve ark., 1995). Ekim nöbeti ve ekim nöbetine yeşil gübre 

bitkilerinin dâhil edilmesi ve yeşil gübreleme, aynı zamanda, toprak 

sağlığını ve kalitesini korumanın bir yoludur.   

Ekim nöbeti içerisine yaygın fiğ (Vicia sativa L.) ile yapılan ilkbahar 

yeşil gübrelemesinin dâhil edilmesi; önceki ürün ile topraktan kaldırılan 

besin maddelerinin tekrar geri kazandırılması, girdi ihtiyacı ve karbon 

ayak izinin azaltılması, toprakların korunması ve toprak organik madde 

içeriğini artırmak için alternatif bir sistem olduğu bildirilmiştir (Pál ve 

Zsombik, 2022).  
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Ekim nöbeti içerisinde yeşil gübrelemeye yer verilmesi, yeşil gübrenin 

ayrışmasından sonra topraktaki organik madde, azot, fosfor, potasyum 

(K), kalsiyum, magnezyum ve çeşitli eser elementler belirli bir oranda 

artmakta (Li ve ark., 2015; Yang ve ark., 2018) ve böylece toprak 

verimliliğinin iyileşmesine bağlı olarak rotasyondaki kendinden sonra 

gelen ürünün verimini arttırır, kalitesini iyileştirir (Zhao ve ark., 2015). 

Türkiye’nin sahil kuşağında yer alan Çarşamba Ovası’nda sıklıkla 

uygulanan “yeşil gübreleme-mısır-buğday” münavebe sisteminde yeşil 

gübreleme amacıyla kışlık ara ürün olarak yem baklası (Vicia faba 

L.)’nın yetiştirilme imkanının olduğu; yem baklasıyla yapılan yeşil 

gübre uygulamasında toprakların biyolojik (Sürücü ve ark., 2014), 

fiziksel ve kimyasal (Özyazıcı ve Özdemir, 2013) özelliklerini 

iyileştirerek ekim nöbetindeki mısır ve buğday verim ve kalitesinde 

önemli artışlar (Özyazıcı ve ark., 2009) sağlamıştır. Çin’de yürütülen 

araştırmalarda, çeltik-Lolium multiflorum Lam., çeltik-Astragalus 

sinicus L. ve çeltik-nadas sisteminin ele alındığı ve Lolium ve 

Astragalus türlerinin rotasyonda yeşil gübre olarak kullanıldığı bir 

çalışmada, baklagil yeşil gübresinin yer aldığı rotasyonda (çeltik-

Astragalus sinicus L.) diğer rotasyon çiftlerine göre toprak organik 

karbon ve toplam N değerlerinin önemli ölçüde daha yüksek olduğu, 

ekim nöbeti içerisinde sürekli yeşil gübre ile çeltik topraklarının 

ıslahının kontrole göre toprak organik karbonunu arttırdığı (Hou ve 

ark., 2022); baklagil yeşil gübresinin tahıl rotasyonunda, tahıl 

ürünlerinin verimini önemli ölçüde (% 7.71) artırdığı (Liang ve ark., 

2022); çeltik-yeşil gübre (Vicia faba L.) rotasyonunun toprağın fiziko-

kimyasal ve mikrobiyal özellikleri üzerinde daha güçlü bir pozitif etki 
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gösterdiği (Bai ve ark., 2022); çeltik-çeltik yetiştirme sistemine göre, 

kış yeşil gübresi (Astragalus sinicus L.) olarak çeltik-yeşil gübreleme-

çeltik rotasyonunun kimyasal gübrenin ikamesi için etkili bir yaklaşım 

olduğu, yeşil gübrelemenin yer aldığı ekim nöbeti sisteminin verimin 

sürdürülebilirliğini ve toprak kalitesini arttırdığı (Zhang ve ark., 2023) 

rapor edilmiştir. Ram ve ark. (2022), yeşil gübrenin ürün rotasyonlarına 

dâhil edilmesinin, toprağın fiziksel özellikleri üzerinde olumlu bir 

etkiye sahip olduğunu ve toprak sağlığını iyileştirdiğini 

vurgulamışlardır. Sharma ve ark. (2022), anız artıklarının büyük 

ölçekte yakılması ve düşük besin kullanım verimliliğinden kaynaklanan 

iklim değişikliğinin yeni sorunlarının ortaya çıkması ve toprak 

sağlığının bozulması nedeniyle tehdit altında olan çeltik-buğday ekim 

nöbeti sisteminin sürdürülebilirliği için buğday hasadı ile çeltik ekimi 

arasındaki boş geçen dönemde yeşil gübre uygulamasının önerilmesi ve 

yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.     

Toprak mikroorganizmaları ve yaşam süreçleri, tarımsal ekosistemin 

uzun vadeli gelişimini etkileyen hayati bir faktör olarak hizmet eder 

(Bending ve ark., 2004). Bu nedenle, yeşil gübre rotasyonlarının 

toprakların mikrobiyal biyokütlesi ve enzim aktivitesi üzerindeki 

etkileri büyük önem taşımaktadır. Lupwayi ve ark. (1998), mikrobiyal 

çeşitliliğin, çayır üçgülü yeşil gübresi veya bezelyeden sonra gelen 

buğdayda, buğdaydan (sürekli buğday) veya yaz nadasından sonra 

gelen buğdaya göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu; baklagil 

bazlı ürün rotasyonlarının toprak mikrobiyal topluluklarının çeşitliliğini 

desteklediğini ve tarımsal ekosistemlerin sürdürülebilirliğini 

etkileyebileceğini rapor etmişlerdir. Bir başka çalışmada da; çeltik-
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çeltik-kış nadası ile karşılaştırıldığında, çeltik-çeltik-Astragalus (yeşil 

gübre) rotasyon sisteminde çeltik köklerinde daha bol bakteri 

toplulukları oluştuğu, yeşil gübrenin yer aldığı rotasyon sisteminin 

endofitik bakteri çeşitliliği yönünden daha zengin olduğu bildirilmiştir 

(Zhang ve ark., 2013). İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.)-çeltik 

(Oryza sativa L.) rotasyon sisteminde yeşil gübre uygulamasının, 

bakteri topluluklarının bileşimi ve çeşitliliğini ve toprak verimliliğini 

iyileştirerek çeltik büyümesini kolaylaştırdığı rapor edilmiştir (He ve 

ark., 2020). 

Ekim nöbetinde baklagil yem bitkileri ile yapılan yeşil gübreleme 

toprakların organik madde içeriğini artırarak nadasa kıyasla toprak su 

miktarını iyileştirebilir. Nitekim kışlık buğday ve mısır ekim nöbetinde 

saf fiğ yeşil gübresi uygulanan toprakların, saf yulaf ve yulaf-fiğ 

karışımı uygulanmış topraklara göre önemli ölçüde daha yüksek nem 

içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir (Wang ve ark., 2020).   

4. ORGANİK TARIMDA YEŞİL GÜBRELEMENİN ROLÜ 

Organik tarım, sağlıklı gıda, toprak, bitkiler, çevre ve diğer biyotik 

faktörleri üretmeye yönelik bir tarım stratejisidir (Bista ve Dahal, 

2018). Bazen biyolojik veya ekolojik tarım olarak da adlandırılan 

organik tarım; ekim nöbetini, zararlıları doğal olarak yönetmeyi, ürün 

çeşitliliğini arttırmayı, hayvan gübreleri, kompost ve yeşil gübreler 

ilavesiyle toprağı iyileştirmeyi amaçlar (Reganold ve Wachter, 2016). 

Bu itibarla organik tarımda, organik gübreler dışındaki gübrelerin 

kullanımını yasaklanmıştır. Bundan önceki bölümlerde de değinildiği 

üzere, yapılan birçok araştırmalar, biyolojik N fiksasyon kapasitesine 
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sahip yeşil gübre olarak kullanılan baklagillerin, kullanımda olan tüm 

sentetik azotlu gübre miktarlarının yerini alacak kadar biyolojik N 

sağlayabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, baklagil yeşil gübre 

bitkileri, N biriktirme yetenekleri nedeniyle organik tarım sistemlerinde 

önemlidir. 

Organik tarım konusunda yoğun araştırmalar, sadece sağlıklı ürün elde 

edilmesi açısından değil; aynı zamanda, toprak kalitesinin ve sağlığının 

geliştirilmesi yönünden de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 

toprak sağlığını iyileştiren her uygulama organik tarımı ilgilendirir. 

Yeşil gübreleme de bu uygulamalardan birisidir.  

Organik tarım sisteminde yeşil gübreler, topraktaki bitkiler tarafından 

alınabilir fosforun en önemli kaynağını oluşturmaktadır.  

Yeşil gübre olarak kullanılan özellikle baklagil bitkileri yetişmeleri 

sırasında bünyelerinde önemli oranda P biriktirirler. Yeşil gübreleme 

bitkilerinin toprakta ayrışması sırasında bitki bünyelerindeki başta N 

olmak üzere, P ve K gibi temel besin maddeleri toprağın yapısına geçer 

ve bu elementlerin geri dönüşümü sağlanır (Sharma ve Ghosh, 2000; 

Cavigelli ve Thien, 2003; Singh ve ark., 2007; Selvi ve Kalpana, 2009). 

Fosforun toprakta alınabilirliğinin artması; yeşil gübrelerin 

parçalanması ile topraktaki organik karbonun artması, buna bağlı olarak 

toprak pH’sının azalması ve nihayetinde düşük pH’nın da fosfat 

fiksasyonunu azaltması ile açıklanmıştır (Dey ve Nath, 2015). Yeşil 

gübreleme, toprakta fikse olmuş fosforu alınabilir formlara 

dönüştürerek kendinden sonra gelen ürünlerin P alımını artırır 

(Cavigelli ve Thien, 2003). Organik olarak yönetilen bir sistemde, 
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topraktaki mevcut organik fosforun mineralizasyonunun fosforun ana 

kaynağı olduğu (Bista ve Dahal, 2018) düşünüldüğünde, yeşil 

gübrelemenin organik tarımdaki önemi çok daha açık bir şekilde 

anlaşılabilmektedir. Nitekim Xavier ve ark. (2009), organik olarak 

yönetilen alanlarda P kaybı risklerinin göz önünde bulundurulması 

gerektiğini ve özellikle kumlu topraklarda organik tarımın daha iyi 

yönetilmesi için yeşil gübrelemeye yer verilmesinin gerekli olduğunu 

bildirmektedirler.   

Yeşil gübre ve yeşil gübre+tavuk gübresi uygulamalarının baş salata 

üretimi, ardından serada yetiştirilen organik domatesin verim ve meyve 

kalitesi üzerine etkilerinin incelendiği ve yazlık yeşil gübre olarak soya 

fasulyesi (Gylcine max L. Merr.), yem börülcesi (Vigna sinensis L.) ve 

mısır (Zea mays)’ın kullanıldığı bir araştırmada; yeşil gübre bitkilerinin 

topraktaki organik madde, toplam N, alınabilir P ve K miktarını 

artırdığı, insan sağlığına ve çevreye duyarlı olmaları nedeni ile yeşil 

gübrelerin alternatif bir gübreleme şekli olarak üretim programlarında 

yer alması gerektiği önerilmiştir (Duyar, 2014). 

Organik üretim sistemlerinde yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmek 

için toprakların özellikle mikrobiyal popülasyonun aktivitesi önem 

taşımaktadır.  

Arpa+fiğ ve bakla+fiğ yeşil gübrelerinin ve çiftlik gübresi 

uygulamalarının yer aldığı organik bağ topraklarında, toplam organik 

karbon, humik madde, mikrobiyal biyomas, azotobakter sayısı, proteaz 

aktivitesi yönünden en yüksek değerlerin yeşil gübreleme 

uygulamalarından elde edildiği, organik bağ yetiştiriciliğinde 
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topraktaki mikrobiyolojik aktiviteyi en fazla uyaran uygulamanın yeşil 

gübrelemenin olduğu bildirilmiştir (Çengel ve ark., 2009).      

Organik domates üretim sisteminde yeşil gübre olarak bakla (Vicia faba 

L.) kullanıldığında; yeşil gübreleme işleminin taze baklalar 

toplandıktan sonra yapılabileceği, böylece bir taraftan üreticiye ek gelir 

sağlanırken, diğer taraftan sonraki ürün için yeşil gübreleme ile toprak 

özelliklerinin iyileştirilebileceği bildirilmiştir. Nitekim aynı çalışmada, 

yeşil gübre kullanımı ile toprak organik maddesi ve toprak mikrobiyal 

aktivitesinin arttığı ve yeşil gübrenin domates verimindeki iyileşmeye 

katkı sağladığı rapor edilmiştir (Alagöz ve ark., 2020). 

Türkiye’de farklı ürünlerin organik üretiminde, ürünlerin verim ve 

kalitesinin iyileştirilmesinde yeşil gübrelemenin içerisinde olduğu 

uygulamaların en iyi sonucu verdiği rapor edilmiştir. 

Örneğin; Ankara ekolojik koşullarında organik çilek yetiştiricilerine 

yeşil gübre+çiftlik gübresi+humik asit+yaprak gübresi uygulaması 

(Polat ve Çelik, 2008), organik tarım prensiplerine göre açıkta üretimi 

yapılan yağlık biberde yeşil gübreleme ile birlikte 40 ton/ha oranında 

bitkisel atık kompostu (Kır ve Mordoğan, 2010), Malatya’da organik 

kayısı yetiştiriciliği için yeşil gübreler ile birlikte ticari organik gübre 

uygulaması + çiftlik gübresi uygulaması (Şahin ve ark., 2011), organik 

kayısı fidanı yetiştiriciliğinde toprak özellikleri ve fidan gelişimi 

açısından yeşil gübre + organik gübre + humik asit + çiftlik gübresi 

kombinasyonu uygulaması (Şahin ve Atay, 2018) tavsiye edilmiştir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde antepfıstığı yetiştiriciliğinde, verim 

ve bazı kalite özellikleri yönünden yeşil gübre uygulamasının öne 
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çıktığı, en fazla net gelirin yeşil gübre uygulamasından alındığı, bu 

sonuçta net gelir yönünden yeşil gübre uygulamasının üretim 

maliyetinin düşük ve organik ürünün fiyatının yüksek olmasının etkili 

olduğu bildirilmiştir (Karadağ ve ark., 2011). Yalova koşullarında 

organik Bursa siyahı incir yetiştiriciliğinde verim bakımından yeşil 

gübre + sığır gübresi kombinasyonunun en iyi sonucu verdiği 

gözlenmiştir (Soyergin ve ark., 2011). Türkiye’de yaygın olarak 

yetiştirilen ve ihracat potansiyeli yüksek olan Hicaznar nar çeşidinin 

organik yetiştiriciliğinde en yüksek verim ve kalitenin sırasıyla 

geleneksel uygulama ile yeşil gübre + sığır gübresi uygulamasından; en 

yüksek net karın ise yeşil gübre + sığır gübresi uygulamasından elde 

edildiği belirlenmiştir (Yazıcı ve ark., 2011). Organik marul 

yetiştiriciliğinde, en yüksek marul verimi (71.8 ve 76.5 t/ha) yeşil 

gübreleme + çiftlik gübresi uygulaması ile elde edilmiştir (Caliskan ve 

ark., 2014). Organik börülce yetiştiriciliğinde çiftlik gübresine 

alternatif olarak yeşil gübrenin (Vicia sativa L.) kullanılabileceği ortaya 

konulmuştur (Toy ve Ünlü, 2015). 

Doğu Kanada'da organik patates (Solanum tuberosum L.) 

rotasyonunda, tek yıllık baklagillerden oluşan yeşil gübrelerin patatesin 

N ihtiyacını karşılamak için kullanılabileceği ve bu uygulamanın 

organik patates rotasyonlarında toprak kalitesini koruduğu rapor 

edilmiştir (Sharifi ve ark., 2014).  

5. SONUÇ 

Yeşil gübreler veya yeşil gübreleme, bilinen faydaları dışında; toprak 

kirliliğini ve sera gazı emisyonlarını azaltmada önemli rol oynamaları 
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ve ekim nöbeti ve organik tarım sistemlerinin en önemli bileşeni 

olmaları nedeniyle sürdürülebilir tarımın aslı unsurudur. Hem insan 

hem de toprak sağlığının her geçen gün azaldığı ve gıda güvenliği gibi 

kavramların sıkça kullanıldığı içinde bulunduğumuz yüzyılda, yeşil 

gübreleme gibi -en eski-bilinen-fakat değeri anlaşılmayan- çevre dostu 

tarım sistemlerinin yeniden daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve 

yaygınlaştırılması, en önemli tarımsal hedeflerden biri olmalıdır.   
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