
 TOPRAĞIN OLUŞU 

Genel olarak kabul edilen bir teoriye göre dünya, güneşten kopmuş ateşten bir kütle idi. Boşlukta 
dönerken zamanla soğuyan bu kütlenin üzeri sert bir kabuk halini almıştır. Bu sert kabuğu 
oluşturan kayaların milyonlarca yıl boyunca çeşitli etkilerle ufalanıp ayrışması ve sonradan içine 
organik maddelerin karışmasıyla toprak oluşmuştur. Bu parçalanmada fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
olaylar ortaklaşa rol oynamıştır. Halen bu kuvvetler etkisini göstermekte ve toprak oluşumu 
gerçekleşmektedir. (Bahtiyar, M. 1979)

 TOPRAĞIN TANIMI  

Kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde 
geniş bir canlılar alemi barındıran, bitkilere durak ve besin kaynağı vazifesi gören bir maddedir.  
(Çağlar, K.Ö. 1949) 

TOPRAĞIN GENEL YAPISI

1) Mineral parçacıklar
2) Toprak organik maddesi
3) Toprak suyu
4) Toprak havası

Mineral Parçacıklar: Toprağın inorganik parçaları da denir. Kayalardan başlayarak çakıl, taş, kum, 
silt ve kil tanelerini kapsar. Kimyasal yapı ve büyüklük açısından farklılık gösterirler. Kum tanecikleri 
gözle görülebilir iriliktedir. Toprağa pürüzlük etkisi kazandırır. Silt tanecikleri toprağa talk pudrası 
veya kuru un gibi pürüzlük verir. Kil tanecikleri ise en küçük parçacıklardır. Gözle görülmezler. Nemli 
iken yapışkan ve plastikidir. Kuru iken sert ve birbirine sıkı bir şekilde bağlanırlar.

Toprak Organik Maddesi: Bitki ve hayvan artıklarının toprakta birikmesi ile oluşur. Toprağa henüz 
düşmüş yaprak, kök ve çeşitli bitki artıkları ile bunlardan ayrışmış ve ayrışma aşamasındaki her 
türlü madde toprak organik maddesini oluşturur. Toprakta yaşayan bakteriler, mantarlar, algler, 
protozoalar, toprak solucanları ve çeşitli larvalar; toprağa düşen bütün organik maddeler parçalar ve 
ayrıştırarak organik artıkları sağlar. Toprağa düşen bitkisel ve hayvansal artıklar mikroorganizmaların 
yaşama ve beslenme ortamını teşkil eder.

Toprak  Suyu: Gerek toprak içinde serbest halde bulunan gerekse toprak taneciklerine belli bir 
yüzey kuvvetiyle tutulan sudan oluşur. Suyun bizzat kendisi veya suda erimiş karbonik asitin eritici 
özelliği sebebiyle toprak suyu az ya da çok çözünmüş tuzları ve organik maddeleri içerir.
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 TOPRAK ANA MATERYALİNİ OLUŞTURAN KAYALAR                                               

A)Püskürük Kayalar: Mağmanın  yavaş  yavaş veya hızlı bir şekilde soğumasıyla meydana gelmiştir.
Örnek; Granit, Bazalt,Riolit.

Riolit Granit

B) Tortul Kayalar: Yeryüzündeki kayalar ve minerallerin parçalanması ve ayrışmasından oluşur. En 
önemli özellikleri fosil içermeleri ve tabakalar halinde bulunmalarıdır. 
Örnek: Kireçtaşı, Dolomit ,Tebeşir.

Dolomit Kireçtaşı

Mikaşist Mermer Gnays

 TOPRAK ANA MATERYALİNİ OLUŞTURAN MİNERALLER 
 
Pirit , Malkazit, Siderit, Apatit, Hornblend, Olivin, Ojit, Ortoklas, Sanidin vs.

 TOPRAK OLUŞUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER     (Jenny,H. 1941)
 
1) Ana Materyal  2) Topoğrafya  3) İklim 4) Canlılar 5) Zaman

Bazalt

Tebeşir
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C) Metamorfik Kayalar: Püskürük ve tortul kayaların yüksek ısı ve basınç etkisiyle değişimi sonucu 
oluşmuşlardır. Örnek: Gnays , Mikaşist , Mermer.



 TOPRAK PROFİLİ 

Toprağın dikey olarak kesiti tetkik edildiğinde bir takım tabakalar görülür. Buna toprak profili denir. 
Bu tabakaların her birine horizon adı verilir. Toprak horizonu yaklaşık toprak yüzeyine paralel olan 
ve toprak oluşturan işlemlerin kazandırdığı özelliklere sahip toprak katıdır.

O

A

B

C

D

Hori zonlar

TOPRAK HORİZONLARI

A Horizonu; Organik maddece zengin, mikroorganizma 
faaliyetlerinin fazla olduğu profilin en üst katıdır. Bitki besin 
maddesince zengindir.

B Horizonu; A  horizonunun altında yeralır. Daha çok su ve besin 
maddesi deposudur. Toprak verimliliğini belirler. A+B SOLUM adı 
verilir. Asıl toprak katı budur.

C Horizonu; Ana materyaldir. Mineral ve kayaçların parçalanmaları 
sonucu kum, silt, kil gibi bir takım ayrışma ürünleri oluşur ki buna 
ana materyal denir. Henüz toprak karakterini kazanmamıştır. 
Mikroorganizma faaliyeti çok azdır.

R Horizonu; Ana kayadır.

 TOPRAK BÜNYESİ (TEKSTÜR) 

Bir toprak parçası içindeki mineral maddelerin esas unsurunu teşkil eden kum, silt ve kilin belli 
oranlardaki karışımına bünye denir. Kısaca toprak taneciklerinin karışım oranıdır. Toprak bünyesi 
toprağın su ve besin maddesi tutma kapasitesini belirler. Toprak oluşumunun hızını etkiler. Toprağın 
işlenebilmesi, ısısı, havalanması ve toprak içindeki suyun hareket hızını etkiler. 
Topraklar bünyelerine göre üç gruba ayrılır:
1- Ağır bünyeli
2- Orta bünyeli
3- Hafif bünyeli
Ağır bünyeli topraklar: Su ve besin maddesi tutma kapasitesi fazladır. Suyun toprak içindeki 
hareketi yavaş, havalanmaları azdır. Su ve rüzgar erozyonuna dayanıklıdır. Zamanında sürülmeleri 
gereklidir. Kuruyunca sürüm için fazla enerji gerektirir. Tohum yatağı hazırlamak zordur.
Orta bünyeli topraklar: Bu topraklar ağır bünyelilerle hafif bünyeli topraklar arasında yer alır. Su, 
besin maddesi tutma kapasiteleri, havalanmaları ve işlenmeleri kum ve kilin karışım yüzdelerine 
göre değişkenlik gösterir.
Hafif bünyeli topraklar: Hafif bünyeli topraklar gevşektir ve kolayca dağılır. Su ve besin maddesi tutma 
kapasiteleri düşüktür. Az enerji ile sürülür. Gevşek olduklarından su ve rüzgar erozyonuna müsaittir.
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 TOPRAKTA RENK 

Toprakta çeşitli renklerin meydana gelmesinde başlıca 
etkenler, toprağın organik madde miktarı, iklim ve drenaj 
şartları, toprağı meydana getiren kütle ve minerallerdir. 
Genel olarak, serin ve yağışlı iklimlerde oluşan topraklar, 
sıcak ve kurak iklimlerde oluşanlardan organik maddece 
daha zengin olup daha koyu renklidirler. Topraklara 
renk veren maddeler demir manganez bileşikleri ile 
organik maddedir. Toprakta kireç olduğunda toprağın 
rengi açıktır. Demirli bileşikler toprağa kırmızı renk verir. 
Ancak su alırsa sarı renk olur.(Anonim)

 ORGANİK TOPRAK VE  
 ORGANİK MADDELER 

Organik Toprak: Yapılarında %20-%30 organik madde içeren topraklara organik toprak denir. 
Çeşitli bitki çürüntülerini ihtiva ederler.

Humus: Aşırı derecede ayrışmaya uğramış organik madde ürününe humus adı verilir. Bitkisel ve 
hayvansal materyal artıkları ile toprak mikroorganizmalarının sentezlediği hücre maddelerinin 
karışımından ibarettir.

Turba(Torf): Organik toprakların %50 den fazla organik madde içerenlerine turba adı verilir. Yüksek 
su tutma kapasitesine sahiptir. Fazla yağış, yüksek nem ve düşük yaz sıcaklıklarının egemen olduğu 
yerlerde bataklık benzeri ve su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin oksijensizlik sebebiyle normal 
şekilde parçalanamayıp birikmesi ile oluşmuş, kısmen ayrışmış organik maddelere torf adı verilir.
 
Yaprak Çürüntüsü (Ormanaltı Toprağı): Ormanlık alanlarda yüzeydeki yaprak döküntü tabakasının 
hemen altında doğal olarak yer alan materyaldir.

TOPRAKTAKİ ORGANİK MADDENİN VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ:

1) Organik madde toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
2) Toprağın iyi yapı kazanmasını sağlar.
3) Toprağın bünyesini uygun hale getirir.
4) Bitki besin maddelerinin yarayışlı hale gelmelerini sağlar.
5) Topraktaki mikroorganizmaların besin ve enerji kaynağıdır.
6) Bitki köklerinin gelişmesi için uygun ortam hazırlar.

Topraktaki organik maddenin ayrışmasına; bitkinin yaşı, kimyasal özellikleri, toprağın havalanma 
nem, sıcaklık, reaksiyon gibi özellikleri ile havanın sıcaklığı ve nem gibi unsular etki eder.
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 TOPRAKTA BİTKİ BESİN MADDELERİ 

Bitkilerin gelişmesi için ışık, hava, toprak, su ve bitki besin maddelerinin uygun şekilde olması 
gerekir. Bu faktörlerin bir tanesi bile diğerleri ile dengeli olmadığı durumda bitki gelişmesi geriler ve 
tamamen durur. Bitkiler büyümek için mutlak gerekli elementlere ihtiyaç duyarlar. Havadan ve sudan 
karbondioksit alarak karbon, hidrojen ve oksijen ihtiyaçlarını karşılarlar. Bunun dışında topraktan 
alınması gereken elementlerde vardır. Bitkilerin bu elementler içinde fazla ihtiyaç duyduklarına 
makro, daha az ihtiyaç duyduklarına ise mikro besin elementleri denir. Makro elementler: Azot, 
fosfor, potasyum, kalsiyum ve mağnezyum dur.

AZOT(N)
Atmosferde gaz halinde bulunan azotu bitkinin doğrudan kullanması mümkün değildir. Azot 
noksanlığında büyüme yavaşlar. Bitkide yapraklar küçük ve sarı renktedir. Kökte ise dallanma zayıflar.

FOSFOR(P)
Fosfor eksikliğinde bitkilerde büyüme yavaşlar. Özellikle meyve ağaçlarında tohum ve meyvenin 
kalitesi düşer, olgunlaşma gecikir. Fosfor eksikliğinde yapraklar genelde normalde daha koyu 
renktedir. Tek yıllık bitkilerde ise yaprak ve gövdede fosfor noksanlığında kırmızı, kırmızımsı mor 
bir renk meyana gelir.

POTASYUM(K)
Potasyum azotdan sonra bitkinin topraktan en çok aldığı ikinci besin maddesidir.Potasyum noksanlığı 
ilk olrak yaşlı yapraklarda görülür.Bitkinin ilk olarak yaprak kenarları sararır, daha sonra bu kısımlar 
koyu kahverengine  döner. Noksanlığın çok fazla olması durumunda ise bitkinin yaprakları ölür ve 
kuruyarak dökülür.
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 TOPRAĞIN YAPISI (Stürüktürü) 

Toprak taneciklerinin diziliş ve oturuş şekline strüktür denir. Toprağın en önemli fiziksel 
özelliklerindendir. Toprak zerreleri organik madde, bakteriyel metabolizma ürünleri çeşitli olayların 
etkisiyle birleşerek belirli şekil ve büyüklükte kümeler oluştururlar. Toprağın suyu tutması, geçirgenliği, 
havalanması, ısısı köklerin yayılımı gibi durumlara etki eder. Toprak tanecikleri dizilişleri : levha, 
prizma,blok ve granül tip olmak üzere dört şekilde görülür.

 TOPRAK REAKSİYONU 

Toprağın en önemli kimyasal özelliklerindendir. Asitlik ve alkalilik olarak ifade edilir. Üç hal gösterir. 
Asit,Nötr,Alkali.

Toprak reaksiyonu Ph denilen bir birimle ifade edilir. pH, toprakların içerdiği aktif hidrojen iyonları 
konsantrasyonunu ifade eder. pH, topraktaki besin maddelerinin yarayışlılığına, mikroorganizma 
faaliyetlerine etki eder.

Toprakta pH değeri, pH metre denilen bir aletle ölçülür. 0,14 aralığında derecelendirilir. Bitki gelişimi 
için en uygun pHdeğeri 6.5-7.0 civarıdır. pH değeri 7.5 den 8.0 e doğru yükseldiğinde topraktaki 
demir, mangan ve çinko gibi elementlerin yarayışlılığı azalır. Yani bitki bu elementleri alamaz. Buna 
karşılık molibden elementini bünyesine kolaylıkla alabilir. Çünkü molibdenin yarayışlılığı bu değerde 
artar. pH değeri 5.5-5.0 in altına düştüğü durumda ise toprakta demir mangan ve aliminyum 
elementleri bitkiye toksik (zehirli düzeyde) etki edecek şekilde birikir. pH değeri 7.0 iken nötrdür. 
7.0 den 6.0 ve aşağılara düştükçe toprak asit reaksiyon göstermeye başlar.7.0 den 8.0 ve yukarılara 
çıktıkça toprak alkali reaksiyon göstermeye başlar.

 TOPRAK ÖRNEKLERİ VE TOPRAK ANALİZLERİ 

Toprak analizlerinin amacı, toprakta mevcut bitkiye yarayışlı besin maddesi miktarlarını bularak 
o topraklarda yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübre cins ve miktarını ortaya koymaktır. Toprak 
analizleri, yetiştiricilere hangi gübreyi ne kadar, ne zaman ve hangi oranda kullanacaklarını konusunda 
yol gösterir. Tarlanın bir kısmı düz, bir kısmı eğimli, bir kısmı çorak diğer kısmı nispeten daha verimli 
olabilir. Eğer aynı tarlanın içinde böyle farklı yerler varsa bu alanlardan da ayrı ayrı toprak örneği 
alınmalıdır.
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 NERELERDEN TOPRAK ÖRNEĞİ ALAMAYIZ ? 

Harman yeri, önceden gübre yığılı yerler, hayvan yatmış yerler, sap köklerin yakıldığı yerler, hayvan 
gübresinin önceden bulunduğu yerler, tarlanın tümsek veya su biriken çukur yerleri, dere, orman, 
su arkı yollara yakın arazi kısımları, sıraya ekim yapılan yerlerde sıra üzerinden ve binalara yakın 
kısımlardan toprak örneği alınmaz.
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3- Eğer bel ile toprak örneği alınacaksa işaretlenen noktalarda toprak 60 cm derinliğe kadar V 
şeklinde açılır ve V’nin yüzeyinden 2-3 cm kalınlığındaki bir tabaka 0-30 ve 30-60 cm derinliklerden 
ayrı ayrı alınır.        

4- Her bir derinlikten alınan örnekler kendi aralarında iyice karıştırılarak içinden 1-2 kg toprak 
alınır ve kurutulduktan sonra laboratuara gönderilir. Çıkan sonuçlara göre toprağın pH değeri, 
yapısı, bünyesi, içerdiği ve içermediği element durumu belirlenir ve gereken uygulamalar yapılır.

 TOPRAK ÖRNEĞİ NASIL ALINIR ? 

1- Toprak örneği alımında önce arazinin farklılıkları belirlenmelidir. Eğim, toprak rengi, toprak tipi, 
yükseklik, taban suyunun durumu gibi arazideki farklılıklar dikkate alınarak, her farklı bölgeden ayrı 
örnek alınmalıdır. 

2- Eğer arazi homojen ise 20 da. araziden 1 örnek alınması yeterli olabilir. Bunun için rastgele zig 
zaglar çizerek veya bir plan dahilinde arazi büyüklüğüne göre 5-10 nokta işaretlenir ve buralardan 
burgu veya bel yardımı ile 0-30 ve 30-60 cm. derinliklerden toprak örnekleri alınır.

3- Eğer bel ile toprak örneği alınacaksa işaretlenen 
noktalarda toprak 60 cm derinliğe kadar V şeklinde açılır 
ve V’nin yüzeyinden 2-3 cm kalınlığındaki bir tabaka 
0-30 ve 30-60 cm derinliklerden ayrı ayrı alınır.        

Örnek alım yerlerinin belirlenmesi
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 TUZLULUK VE ALKALİLİK 

Toprak verimliliğinin kısmen ya da tamamen kaybolmasına yol açan kök bölgesinde fazla miktarda 
tuz birikimi yaygın bir olaydır. Tuzluluğa sebep olan etmenler aşağıda sıralanmıştır:

1) Kurak ve yarı kurak iklimin yılın uzunca bir kısmında etkili olduğu iklim koşulları

2) Yüksek taban suyu, aşırı sulama, acı su, deniz suyu istilaları

3) Yanlış arazi kullanımı, hatalı sulama işlemleri

4) Alçak araziler

5) Zaman faktörü

6) Kayaların ve minerallerin kimyasal ayrışması sırasında tuzların oluşması

7) Deniz diplerinde oluşan veya yeryüzünde bulunan tepeler, dağlarda mevcut tortul kayalar

» Toprakta Tuzluluk ve Alkalilik

Alkali topraklar suda çözünebilir sodyum 
tuzları içerirler. Bu topraklar geçirimsiz üst 
toprak katmanlarının oluşumuna neden 
olmaktadır. Tuzlu toprakların kısmen yıkanarak 
toprakta sodyum iyonlarının birikmesi 
alkaliliği meydana getirir. Topraktaki yüksek 
alkalilik bitki gelişimini engeller veya su 
alımını engelleyecek şekilde fiziksel koşulların 
bozulmasına neden olur.

» Toprakta Tuzluluk ve Alkalilik
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 TUZLU TOPRAKLARIN ISLAHI VE TOPRAK ISLAH YÖNTEMLERİ 

1)FİZİKSEL ISLAH: Derin sürüm, alttan toprak işleme, kumlama ve profilin alt üst edilmesidir. 
Derin sürüm için yaklaşık 40-150 cm sürüm derinliği belirtilmiştir.Yapılan bir araştırmada toprakta 
derin sürüm(yaklaşık 50-70 cm),kumlama(500-700 ton/ha)ile birlikte yapıldığında ve bunu yoğun 
yıkama takip ettiğinde arazinin tamamen ıslah edildiğini ortaya koymuştur.

2)BİYOLOJİK ISLAH: Toprakta mevcut yaşayan ve ölü organizmalar toprak ıslahında önemli yer 
tutar. (Bitkiler, ölü yaprak çürüntüleri, hayvan artıkları, mikroorganizmalar) Bitkiler gölgelendirme 
etkileriyle toprak yüzeyinden olan buharlaşmayı azaltarak suyun yüzeye doğru hareketiyle oluşan 
yüzeyde tuz oluşumunu yavaşlatırlar.

3)KİMYASAL ISLAH: Tuzlu–alkali toprakların ıslahında kullanılan ıslah ediciler toprağın genetik 
tipine ve kimyasal özelliklerine bağlı olup üç gruba ayrılır;

a)Kalsiyum klorür,jips gibi çözünebilir kalsiyum tuzları (Granüler  jips 5-40 ton/ha)
b)Kireçtaşı gibi yavaş çözünen kalsiyum bileşikleri(Ahır gübresi ile birlikte)
c)Kükürt içeren tüm ıslah ediciler (sülfirik asitler, demir sülfatlar, alüminyum sülfatlar ekimden 
hemen önce toprağa karıştırılır ve ardından yoğun yıkama yapılır)

4)HİDROTEKNİK ISLAH: Yıkama ile tuzlu toprakların ıslahında drenajla birlikte uygulandığında 
kök bölgesinde zehirli tuzların birikmesini önlemektedir.

5)ELEKTRO ISLAH: Elektrik akımı ile ıslahı içerir.

 GÜBRELER VE ÖZELLİKLERİ 

Gübreler ikiye ayrılır:

1) Ticaret Gübreleri 
2) Organik Gübreler

 TİCARET GÜBRELERİ 

İçindeki bitki besin maddesinin çeşidine göre  
dörde ayrılır:

a) Azotlu Gübreler
b) Fosforlu Gübreler
c) Potasyumlu Gübre
d) Kompoze Gübreler
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Azotlu Gübreler: Yurdumuzda en çok kullanılanlar; Amonyum sülfat(şeker), Amonyum nitrat, Üre.

Amonyum sülfat: Halk arasında şeker gübresi de denir. Gübrenin kendisi asit karakterli olduğu 
için nötr ve alkali yani kireçli topraklarda rahatlıkla kullanılabilir.

Amonyum nitrat: Piyasada kireçli ya da saf olarak bulunur. İçinde bulunan azot besin maddesinin 
yarısı amonyum yarısı nitrat halde olduğundan bitki her ikisinden de rahatlıkla yararlanır.

Üre: İçinde ağırlığının yarısına yakın %46 saf azot bulunduğundan diğer gübrelere göre azotça 
daha zengindir. 

Fosforlu Gübreler: Triplesüperfosfat

Potasyumlu Gübreler : Potasyum sülfat, Potasyum klorür.

Kompoze Gübreler: Birden fazla bitki besin maddesini 
bir arada bulunduran gübrelerdir. Örnek, 
Diamonyum fosfat

 ORGANİK GÜBRELER 

Çiftlik gübresi, yeşil gübre, şerbet, kompost, 
kümes hayvanları gübresi sayılabilir. Organik 
gübrelerin ticaret gübrelerinden farkı, toprağa 
organik madde ilavesi yaparak toprak kalitesinin 
uzun vadede artırılmasını sağlamasıdır.

AHIR GÜBRESİ: Çiftlik gübresi de denen ahır 
gübresi ziraatte kullanılan bütün hayvanların 
katı dışkıları, idrarlarının yataklıkla karışımından 
ibarettir. Toprağa organik madde ve besin sağlar. Bu özelliği ile toprağın fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özelliklerine etki eder. Toprağın organik madde miktarını arttırır, su tutma kapasitesini 
yükseltir, havalanmayı sağlar ve toprak erozyonuna karşı korur. 

ŞERBET: Hayvanların idrarı ile gübreliğe düşen yağmur suları ve bu suların eriterek sürüklediği 
maddelerin, gübreliğin yanına yapılan şerbet kuyusunda toplanması ile elde edilen siyah renkli 
sıvıdır. Şerbetin kullanılmadan önce 2-4 misli su ile seyreltilmesi gerekir. Yağmur yağdıktan sonra ve 
akşamüstü şerbetin verilmesi uygundur.

KOMPOST: Organik maddelerin kontrollü bir biçimde biyolojik bir süreçten   geçtikten sonra koyu, 
kolayca ufalanan, toprak gibi kokan bir forma  dönüşmeleri ile elde edilen materyale kompost denir.
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 EVDE KOMPOST YAPIMI 

Kesilmiş çimler, kopan dallar, yapraklar ve en önemlisi mutfak atıkları rahatlıkla komposta  çevrilebilir. 
Organik materyallerin kompostu sonucunda kaliteli, doğal, suyu daha çok tutan  ve toprağı 
kirletmeyen (petrol ve türevlerini  kullanılmadığı) toprağı  besleyen  bir gübre elde edilir. Kompost 
edilmemiş organik materyallerin toprağa bırakılması ile toprakta nitrojen azlığı ve bitkilerde yetersiz 
büyüme ortaya çıkar. Kompost  yaparak  toprak   korunur.  Evsel atıkların yerinde komposta tabii 
tutulması evsel atıkları azaltacaktır. Daha az evsel atık belediyeler üzerinde daha az çöp yükü ve 
daha az çöplük alanları demektir. (Anonim) 
  
NELERDEN    KOMPOST   YAPILABİLİR  

Meyve, sebze artıkları, yumurta kabukları, patates soğan kabukları;  çay yaprakları, balkabağı 
kabukları, kahve artıkları ve  filtreleri domates kabukları gibi pişmemiş organik materyaller, kesilmiş  
çimenler, kurumuş yapraklar, dal parçaları, kurumuş bitkiler vb.  bahçe  ve  teras artıkları rahatlıkla 
kompost  edilebilir. Süt ve et ürünleri, tereyağı, kemikler (et, tavuk ve balık üçü de dahil) ,mayonez,  
yoğurt  gibi ürünler kompost  edilemez.  Yağlı, margarinli yiyecekleri   kompost  edemezsiniz.

Kompost  edilebilecek  materyaller tuttukları  nem oranına göre ikiye ayrılır :  Yeşil ve Kahverengi 
organik malzemeler

Yeşil Kahverengi
Budama artıkları               Mısır sapı
Meyve kabukları Kıyılmış kağıt 
Yumurta kabukları Kuru yapraklar
Çay poşetleri Odun parçaları
Hayvan dışkısı Talaş
Taze ot Kuru ot

 KOMPOST NASIL YAPILIR 

Kompost basitçe bir mantıkla, organik 
materyallerin sıcaklık,  oksijen    nem  
gibi koşulların göreceli olarak kontrol 
edildiği bir ortamda çürütülmesidir. O 

yüzden, organik materyallerin bir şekilde ayrı bir yerde toplanıp çürümeye terk edilmesi sonucunda 
kompost   elde  etmek mümkündür. Aşağıda detaylı olarak verilen kompost   yöntemleri ile sıcaklık,  
oksijen ve nem gibi koşullar göreceli olarak daha rahat kontrol  edilebilmekte  ve böylece daha 
hızlı ve verimli bir biçimde kompost  elde etmek mümkün olmaktadır. Öncelikle  hangi metodu 
kullanırsanız kullanın, kompost   edilecek materyal  2’ye 1 oranında sıkıştırırsanız daha hızlı kompost  
elde edersiniz.

Yine hangi yöntem olursa olsun fazla miktarda nem ve çim artığı (nemi arttırır)  koku problemlerine 
neden olabilir. Kokuyu azaltmak için kuru yaprakları veya otları  veya   organik materyalleri araya 
karıştırmak ve hava girişini sağlamak için kompostu karıştırmak  gerekir.
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 YÖNTEMLER 

 YIĞIN YÖNTEMİ  

En sık kullanılan en basit kompost yapım yöntemidir. Bahçenizdeki  veya terasınızdaki bitki 
atıklarını, yaprakları ve çimenleri alanızın bir köşesinde biriktirme ve yığma vasıtası ile kompost 
elde edebilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz tabloyu kullanarak bire bir oranında yeşil ve kahverengi 
materyallerden kullanırsanız en iyi verimi elde edebilirsiniz. Ancak, bu yöntemde genellikle gıda 
atıklarının kullanılmaması önerilir. Hem soğuk hem de sıcak kompost için uygundur.

 SEPETLER, KUTULAR  

Evde kolayca eski çitleri, plastik 
atıkları, örgü sepetleri kompost 
için kullanabilirsiniz. Bu yöntemde 
en önemli nokta organik 
materyalin hava alması için gerekli 
olan hava kanallarının olmasına 
dikkat etmektir.

 ÜÇ ODACIK YÖNTEMİ 

Özellikle düzenli kompost 
yapmayı düşünüyorsanız ve yüksek 
verimi almak istiyorsanız, üçlü 
odacık yöntemini kullanmanızı 
öneririz. Bu yöntemde basitçe, 
üç sepet, üç kutu veya üç varil 
kullanabilirsiniz. Organik materyal 
ilk geldiğinde 4 haftaya kadar ilk 
odacıkta bekletilir. Devamında ise 
7 haftaya kadar ikinci havuzda 
bekletilir. Son olarak üçüncü 
havuza aktarılır. Üçüncü havuza 
aktarılan materyal neredeyse 
kullanıma hazırdır. Birinci sepet 
bittiğinde tekrar doldurulur.

13Toprak Bilgisi



 FIÇI YA DA VARİL 

Boş bir fıçıyı veya varili de kompost  üretimi için kullanabilirsiniz. Fıçı veya varilleri karıştırmak 
göreceli olarak kolay olduğundan dolayı, hızlı kompost  için idealdirler. Bu yöntemde en az 200 
litre kapasiteli ve sağlam bir kapağı olan bir varil ya da fıçıya ihtiyacınız vardır. Öncelikle varil veya 
fıçıda 6 – 10 sıra kadar 1er santimetrelik delikler açmanız gerekiyor. Bu delikler varil içerisindeki 
hava akışını düzenleyecektir ve fazla nemi dışarı atacaktır. Varili 3/4 oranında organik materyal ile 
doldurun. Devamında ise haftada bir defa varili devirerek bahçenizde veya evinizde, yuvarlayın. 
Böylece hava rahatlıkla organik materyalinizin içine girebilecektir. En çok 2 ay içerisinde kompost 
gübreniz hazır olacaktır. Bu yöntem, özellikle küçük organik materyal çıkaran evlerde ve bahçelerde 
rahatlıkla kullanılmaya elverişlidir. Ancak çok soğuk iklimlerde varildeki materyaller donma tehlikesi 
ile karşılaşacaklarından, bu yöntemin soğuk bölgelerde kullanılması önerilmez.

 ÇUKUR YA DA KUYU 

Organik materyallerinizi çukur ya da hendek kazıp içine doldurarak da kompost elde edebilirsiniz. 
Bahçenizde ince uzun 20-30 santimetre uzunluğunda bir çukur kazın. Tüm yaz boyunca bahçenizde 
açığa çıkan materyalleri bu çukura koyun. Yaz sonunda çukura evsel atıkları da koyun. Devamında 
ise çukurun üstünü 10-20 cm boyutunda toprak ile örtün. Bir sonraki baharda buradaki toprağı 
gübre olarak kullanabilirsiniz.

Yeşil Gübre: Herhangi bir bitkinin yetiştirilip henüz yeşilken toprağa karıştırılması sonucu sağlanan 
gübreleme işlemidir. Bitkinin toprak üstü aksamının iyice geliştiği proteince zengin olduğu çiçekte 
iken toprağa gömmek en iyi sonucu sağlar.
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 GÜBRE VERME ZAMANI VE ŞEKLİ 

Gübrelerin verilme şekilleri toprak özelliklerine, bitki cinsine ve iklime göre değişir. Azotlu gübreler 
toprakta çok hareketli olduğundan yağmurlarla veya sulama suyuyla yıkanabildiği gibi gaz haline 
geçerek uçup gidebilmektedir. Bu nedenle gübrenin tamamını ekim veya dikimde vermeyip bitkinin 
büyüme evreleri dikkate alınarak birkaç defada verilmesi uygundur. Fosforlu ve potasyumlu gübreler 
ekim veya dikimden hemen önce verilerek kök bölgesine karıştırılması sağlanmalıdır.
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