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AKSARAY - TACIN FİDANLIĞI BELEDİYE POPULETUMU TOPRAK İNCELEME RAPORU  

VE TUZLU, TUZLU - ALKALİ TOPRAKLARIN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BÎR ARAŞTIRMA 

 

Kendine has fizikî ve kimyasal özellikler 

taĢıyan çorak topraklardan faydalanılması 

hususu bugün büyük önem taĢımaktadır. 

Aksaray ilçesi Tacin Kavak Fidanlığı 

sahasının hemen bitiĢiğinde ortalama 13.5 

dekar tutarındaki Belediye'ye ait arazide 

yaĢayan ve tutmayan kavak fidanlarının 

bulunduğu kısımların, topraklarında 

meydana gelecek fiziksel ve kimyasal 

değiĢmelerin anlaĢılması, bu değiĢmelerin 

bitkinin bünyesinde meydana getirmesi 

muhtemel fizyolojik tesirler ve nihayet 

uygulanması lâzım gelecek ıslah tedbirleri 

araĢtırılmıĢtır. 

Fidanlı, fidansız kısımlardan alınan toprak 

numunelerinin analizlerinde, bor 

değerlerinin fazla olduğu görülmüĢtür. 

Toprakta bor zararları çorak bölgelerde sık 

sık olağan hâdiselerdendir. Gerçi zararlı bor 

tesirleri sadece böyle topraklara has bir 

özellik değilse de, fazla bor muhtevasına 

ekseriyetle tuzlu topraklarda 

rastlanılmaktadır. Hattâ bazan tuzluluk 

tesirlerinden daha büyük önem taĢıdığı 

zamanlar olabilmektedir.  

TOPRAKLARIN KARAKTERĠ : 

YaĢayan fidanların bulunduğu kısımlardaki 

topraklar bu karakterdedir. 

1-pH 8.5'un altındadır ve kavak fidanlarına 

zarar verecek kadar fazla alkalen değildir. 

2-Absortif sodyum nisbetleri düĢüktür. 

3-ESP değerleri genellikle % 10'un 

altındadır. 

4-Topraklar umumiyetle floküle haldedir. 

Yani toprak zerreleri kırıntılılıkları 

kaybetmemiĢlerdir. 

5-Tuzlu - alkali topraklara nisbetle daha 

geçirgen vasıftaki toprakları teĢkil ederler.  

6-Su ve havanın toprak içersinde kolayca 

hareketine daha müsaittirler. 

Bu çeĢit topraklar daha kolaylıkla ıslah 

edilebildikleri halde, kavak fidanlarının 

öldüğü kısımlarda kendini gösteren tuzlu - 

alkali karakterdeki topraklarda dikimden 

evvel hem absortif sodyum ve hem de 

münhal tuzlar giderilecek Ģekilde gerekli 

ıslah tedbirlerine baĢvurulmadan dikimler 

yapılmıĢtır. Kullanılan sulama suyunun 

kalitesi de (Ulu ırmak suyunun elektriki 

kondaktivitesi 485 micromhos/cm) ki 

nisbeten iyi kalitede sayılabilir. O takdirde, 

tuzlu - alkali vasıftaki topraklarda 

kavakların ölüm sebebi; Mevsimi icabı su 

verilmesi maksadıyla yapılan sulamalar, 

münhal tuzların büyük kısmının 

yıkanmasına yol açtığından ortamda azalan 

sodyum konsantrasyonu dengesini 

sağlamak üzere bir kısım absortif sodyum 

hidrolize olarak ortama geçer ve NaOH 

meydana getirir. Bu bileĢik de reaksiyona 

girerek, yıkanmıĢ olan nötr sodyum tuzları 

yerini, sodyum karbonat ve 

bikarkonatlardan ibaret yakıcı alkalen tuzlar 

alır. Bu değiĢimlerin sonucu olarak; 

1-Ortamın pH sı yükselir ve toprak 

analizlerinden görüldüğü gibi 9.5 a kadar 

çıkar.  

2-Böyle bir ortamda toprak kolloidleri 

disperze olur, yani toprak kırıntılılığını 

koruyamaz, dolayısiyle strüktürel yapı 

bozulur.  



3-Toprağın su ve hava geçirgenliği sür'atle 

düĢer.  

4-Tuzlu-alkali bir toprak, daha kötü vasıflar 

taĢıyan alkali bir toprak haline gelmiĢ olur. 

TUZLULUĞUN ZARARLI TESĠRLERĠ : 

Tuzlu ve tuzlu - alkali topraklarda zararlı 

tesirler aĢağıdaki Ģekillerde tezahür 

etmektedir. 

Su Absorbsiyonunun Azalması: Toprakta 

su kâfi derecede bulunsa bile fidan 

boylarının kısalması, büyümede gerileme, 

kökler tarafından su alımının azaldığını 

gösterir. 

 Düzenli Olmayan Beslenme ġartları :  

1- Sık ve düzensiz sulama yapılması sonucu 

veya ıslak toprak Ģartlarında pH 8.5'u aĢtığı 

takdirde toprak tarafından, ince kökleri 

yakıcı, kostik tesirler meydana getirilmesi 

mümkündür. 

2- Fazla alkalen pH değerleri dolayısiyle bu 

çeĢit topraklarda azotun bitkiler tarafından 

nitrat kökü halinde absorbsiyonu engellene 

bilmektedir.  

3- Fosfor beslenmesi yönünden de suda 

kolayca çözünebilen sodyum fosfat 

bileĢiklerinin teĢekkülü çoğalır. Fosforun 

münhal hale geçmesi sür'atle artar. Bu artıĢ 

ve değiĢim kalsiyum iyonu 

konsantrasyonunu azalttığından, bitki için 

fosfor beslenmesi o nisbette verimli 

olamamaktadır.  

Geçirgenlik ve Havalanmanın Azalması: 

Toprak kolloidleri defloküle olduğundan 

kırıntılılık ve porozitesini kaybeder. Bu 

fizikî toprak Ģartlarının bozulması, su alımı, 

beslenme düzensizliği ve alkalenlik gibi 

zararlı tesirler dolaylı olarak geçirgenlik ve 

havalanmayı düĢürür.  

BOR TESĠRLERĠ : 

Bor; toprakta bitkiler tarafından eseri 

miktarlarda ihtiyaç duyulan ve fazla 

bulunduğu zamanlar bitkiye zarar veren bir 

elementtir. Literatürlerde bor'a hassas 

bitkiler için satürasyon ekstraktmda 0.7 

ppm bor muhtevasının emin bir sınır 

olduğuna iĢaret edilmekle beraber, Ģüphesiz 

bu her bitkiye ve toprak Ģartlarının 

durumuna göre değiĢebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER : 

Gerek tuzlu ve tuzlu-alkali toprakların 

gösterdiği vasıflar dikkate alınarak ve 

gerekse adı geçen populetum 

parsellerindeki toprakların analiz 

sonuçlarına dayanarak, daha baĢarılı 

populetumların tesisi için aĢağıdaki 

tedbirler tavsiye olunabilir: 

1-Ağır tekstürlü, kolloid muhtevası yüksek 

tuzlu ve tuzlu–alkali topraklarda populetum 

tesisine pek gidilmemesi daha çok fidanlık 

olarak faydalanılması.   

2-Dikimlerde sonbaharın tercih edilmesi.  

4-Populetum tesis edilecek yerler için 

rotasyon düzenine tabi olmuĢ ve ıslah 

görmüĢ sahaların düĢünülmesi.  

5-Bütün sulama ve ıslah iĢlemlerinin 

akarsuyun kalitesine bağlı olarak yapılması.  

6-Tekrar tuzlulanmayı önleyecek Ģekilde 

populetum parsellerinin etrafının derin 

hendeklerle çevrilmiĢ olması.  

7-Dikimlerden sonra tepe kapalılığı 

oluĢuncaya kadar, populetumlarda yılda hiç 

olmazsa iki defa derin toprak iĢlemesi 

yapmak ve toprağın yüzünü çıplak 

bırakmayarak uygun yeĢil bitkiler 

yetiĢtirmek.  

KULLANILACAK ISLAH MADDELERĠ 

Populetum tesisi düĢünülen sahalar Ģayet 

düzenli bir rotasyon görmemiĢ veya baĢka 

yönlü bir ıslah çalıĢması yapılmamıĢ bakir 

bir arazi parçası ise;  

1-1-2 yıl erkenci çeltik türlerinin 

yetiĢtirilmesi.  

2-YeĢil gübreleme tatbiki, fiğ, arpa veya 

tuza mukavim çayır ve varsa diğer 

denenmiĢ bakliyat nevilerinin ekilmesi.  

3-Toprağa kuvvetli dozlar halinde 

amonyum sülfat karıĢtırılması. 
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