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    ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
      

OKALİPTÜS PLANTASYONLARINDA DİKİM ANINDA VERİLEN GÜBRE ÇEŞİDİ  

                                VE DOZUNUN GELİŞME ÜZERİNE ETKİLERİ  

 

GİRİŞ 

 

Okaliptüs plantasyonlarının sürekli 

yapıldığı alanlarda, toprağın mineral besin 

elementlerinin bitki tarafından sömürülmesi 

nedeniyle bu topraklarda besin maddesi 

noksanlığı baş göstermektedir. Hızlı gelişen 

bir tür olan okaliptüs için olmazsa olmaz 

besin gereksinimi ancak inorganik gübreler 

yoluyla verilebilmektedir. Yapılan 

gübreleme araştırma ve uygulamalarında 

her yaş sınıfındaki ağaçlarda çap ve boy 

artımı ile birlikte kök ve yaprak 

gelişimlerinde de önemli artımlar 

görülmüştür. Ancak gübrelemenin başarılı 

ve ekonomik olabilmesi konusunda 

gübrenin verileceği ağacın yaşı (fidan vd.), 

toprağın özellikleri, aynı yerde okaliptüs 

yetiştirme işleminin kaçıncı defa yapıldığı, 

gübrenin veriliş şekli, zamanı ve dozu 

büyük önem taşır. Gübreleme için verimi 

artırmada başvurulan bir ıslah çalışması da 

diyebiliriz. Planlı ve tekniğine uygun 

yapılırsa ekonomik bir çalışma 

gerçekleşebilir. Böylece odun 

hammaddesinin artışından elde edilecek 

gelir, gübreleme giderlerinden daha fazla 

olabilecek ve üretimde birim alandan daha 

yüksek verim ve yüksek net kazanç 

sağlanabilecektir.   

Bu proje ile, Eucalyptus 

camaldulensis ve Eucalyptus grandis 

plantasyonlarına dikim anında verilen gübre 

çeşidi ve dozunun gelişme üzerine etkileri 

incelenmiş ve en iyi gelişmeyi sağlayacak 

gübre çeşidi ve dozu belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Çalışmada uygulama yeri olarak, 

Tarsus-Karabucak okaliptüs ormanında 

önceden kesilmiş, köklenmiş, tesviyesi 

yapılmış Eucalyptus camaldulensis Dehn. 

ve Eucalyptus grandis W.Hill ex Maiden 

için ayrı ayrı 2 deneme alanı seçilmiştir.  

Deneme rastlantı parselleri faktöriyel 

deneme desenine göre düzenlenmiş ve dört 

yinelemeli olarak kurulmuştur. Her 

yinelemede 33 işlem (kontrol dahil) 

kullanılmıştır. Denemede fidan dikim 

aralığı 3.25 m x 3.25 m’dir. 

İşlemleri oluşturan gübre çeşitleri 

(Azotlu gübreler: Amonyum nitrat, 

Amonyum sülfat, Üre; Fosforlu gübreler: 

Triple süper fosfat; Kompoze gübreler: 

Amonyun nitrat+Triple süper fosfat, 

Amonyum sülfat+Triple süper fosfat, 

Üre+Triple süper fosfat, 20.20.0 NPK), her 

bir fidana 15 gr, 30 gr, 45 gr ve 60 gr 

dozları halinde fidanlara dikim anında ve 

banda verilmişlerdir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

E.camaldulensis’lerdeki her türlü 

gübre uygulaması, onların yaşama 

durumlarına bir etkide bulunmamıştır. 

Denemenin onuncu yılında her işlemden 

elde edilen gelir ile harcanan gider 

belirlenmiş ve fayda/masraf (F/M) oranları 



hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda, 

AS’li gübreler ön plana çıkmıştır.  
E.grandis’in yaşama yüzdelerine 

uygulanan varyans analizi sonucunda 

işlemler arasında istatistiksel anlamda 

farklılık çıkmış ve yapılan çoklu test 

sonucunda üç ayrı grup meydana gelmiştir. 

E.camaldulensis’lerdeki yaşama yüzdeleri 

ortalamalarının altında sonuçlar çıkmıştır. 

TSP ve TSP+AS’li gübre uygulamaları 

ortalama %85’in üzerindeki değerleri ile ön 

planda bulunmuşlardır. Gübresiz işlem ise 

iyi bir değer ile altıncı sırada yer almıştır.    

Fayda/Maliyet oranı yönünden 

E.grandis’te E.camaldulensis’ten farklı 

olarak; TSP’li gübreler en yüksek orana 

ulaşmışlar, ardından TSP+AS’li gübre 

uygulamaları gelmiştir. AN ve TSP+AN’li 

gübreler en düşük F/M oranına sahip 

olmuşlardır. 

Arazide yapılan incelemeler 

fidanların gevşek mil topraklarında daha iyi 

büyüdüklerini, pek sıkı kil topraklarında 

daha kısa kaldıklarını göstermektedir. Bu 

bulgu gübreleme denemesinde verilen 

dozların etkisinin pek önemli olmadığını 

işaret etmektedir. Bunun bazı nedenleri 

şöyle sıralanabilir: 

Arazi, Berdan nehrinin getirdiği 

materyallerin tortullaşması ile oluşmuştur. 

Akarsuyun farklı çıkış hızına ve miktarına 

bağlı olarak tortullaşan materyallerin tane 

çapları da farklıdır. Akarsuyun yer yer 

girdap yaptığı yayvan çukurlar (longoslar) 

ise suda yüzen (askıdaki) kil taneciklerinin 

tortullaştığı yerlerdir (kil mercekleri). Bu 

sebeple alüviyal arazide mil, kumlu 

materyal ve kil mercekleri sık aralıklarla 

yer alabilmektedir. Araştırma alanında da 

fiziksel toprak özelliklerinin kısa mesafede 

değişimi bu akarsu tortullarının tortullaşma 

koşullarına göre sıralanmasına bağlıdır. 

Gübreleme parsellerindeki gübre miktarları 

ile uyumsuz olarak elde edilen büyüme 

değerleri de toprakların oluştuğu materyal 

ile ilişkili bulunmaktadır. 

Dikilen fidanların kök gelişim 

alanının hacmi yaklaşık 4 m
3
 (2 m x 2 m = 

4 m
2
 x 1 m derinlik = 4 m

3
) olarak 

hesaplanabilir. Fidan diplerinde verilen 15 

gr, 30 gr, 45 gr ve 60 gr kimyasal gübrenin 

1 m derinlikte kök gelişimi yapan bir fidana 

etkisi pek azdır. Deneme alanında daha 

önce mevcut diri örtünün (ağaç ve çalıların) 

artıkları ve ölü örtü tabakasının içerdiği 

azot ile fosforun ayrışması sonucu toprağa 

ulaşmıştır. Toprakta bulunan bitki besin 

maddelerinin 1 m derinlikte (veya 4 m
3
 

hacmindeki) miktarı ile dikim sırasında 

mevcut olup ayrışan ölü örtüden toprağa 

geçen bitki besin maddeleri miktarının 

toplamı verilen gübre dozlarından daha 

fazladır. Bu nedenle gübreleme dozlarının 

etkisi belirgin olamamıştır. 

Dikimde kullanılan fidanlar aynı 

orijinden olmakla beraber aralarında 

genetik farklar bulunabilir. Genetik 

farklılıkları okaliptüs fidanlarında önemli 

gelişim veya yetişme ortamına uyum (tuzlu 

topraklara veya düşük sıcaklıklara vb) 

özelliklerini de etkilemektedir. Uygulanan 

kimyasal gübre dozlarının gen 

farklılıklarından oluşabilecek özellikleri de 

aşamadığı anlaşılmaktadır. 
Sonuç olarak; hızlı gelişen türlerde 

daha önceki yayınlanmış olan gübreleme 

araştırmalarında olduğu gibi, bu 

araştırmada da fidanlara dikim anında 

verilen dozlarda bir kimyasal gübrelemenin 

büyümeye etkisi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Daha yüksek dozdaki gübreleme veya her 

yıl etkili olabilecek miktarda gübreleme 

uygulaması ise, üretim maliyetini arttıracağı 

için önerilmemiştir (verilen kimyasal gübre 

için yapılan masrafın idare süresi sonuna 

faizlendirilmesi gerekmektedir). Araştırma 

sonucunda, Karabucak koşullarında 

okaliptüs fidanlarına dikim anında verilmiş 

olan çeşitli dozlardaki kimyasal 

gübrelemenin büyümeye etkisinin olmadığı 

anlaşılmıştır.  
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