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Orman ağaç türleri ve onların beslenmeleri 

'için en önemli besin elementleri olarak; 

Azot (N), fosfor (P), potasyum (K), 

kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) ile, 

beslenme ve birçok hayatsal olaylarda 

büyük önemi bulunan elementlerden demir 

(Fe), kükürt (S), bakır (Cu), mangan (Mn) 

ve bor (B) ile daha bazıları sayılabilir. 

Gübrelenmenin yararı topraktaki bütün bu 

saydığımız besin maddeleri 

dengesinitanabilir. Noksanlığı saptanan 

elementlerin  ağaçların en iyi büyümeyi 

yapabilmelerini sağlayacak bir düzeye 

çıkarmak ve bu bu düzeyi en iyi biçimde 

sürdürmektir.Noksanlığı saptanan 

elementlerin ise çoğu toprakta stoku az 

veya mobilizabil rezervleri çabuk  

tükenenler olmaktadır.  Azot ve fosfor 

bunlar arasındadır.  

Diğer taraftan, gübreleme araştırmalarının 

önemli başka bir yanı aşırı ve sürekli aynı 

cins gübre ile alışılagelen bir biçimde 

sürdürülecek gübrelemeleri  daha' dengeli, 

ve düzenli bir yönteme bağlamaktır. Çünkü 

odun üretimi ile topraktan gübreyle 

verilmeyen başka cinste besin elementleri 

de sürekli şekilde götürüldüğünden o cins 

besin stoklarında bir süre sonra azalma 

olacak ve üretim hiçbir zaman verilen gübre 

ile özdeş bir düzeyde sürdürülemeyecek ve 

devamlı düşüş ve yan tepkiler hasıl 

olacaktır. Örneğin, O. TAMM (1946) azot 

ile yapılan sürekli gübrelemenin Japon 

melezinde (Larix leptolepis) fosfor 

azalmasına sebep olduğunu saptamıştır. 

Aynı cins gübrelemeye bir süre daha devam 

edildiğinde azottan gelen ara tesirlerin bu  

kez potasyuma da sıçradığı görülmüştür. 

Benzer sonuçlar WİTTİCH (1958) 

tarafından da saptanmıştır. 

WILDE (1938) P. banksiana, P. resinosa ve 

P. Strobus üzerinde fidanlık seviyesinde 

yaptığı araştırmasında en iyi büyüme 

koşullarını N:P205:K20 oranlarının 1:2:5 

olması içeriğinde  elde etmiştr.   

VİRO'nun Finlandiya'da yaptığı 

«Gübrelemenin ekonomik veçheleri» adlı 

araştırmasında, yeni tesis edilmiş 

plantasyonlarda ocak şeklinde yapılan 

gübrelemeler tüm saha serpme yöntemine 

göre daha ucuz ve avantajlıdır. Ocak 

gübrelemesi şekli Finlandiya'da  genç çam 

dikimlerinde çok başarılı olmuştur. 

HUİKARİ'nin açıkladığına göre; Finlandiya 

Kuopie devlet ormanlarında genç çam 

dikimlerinde yapılan suda az erir fosfat 

gübrelemesinden fidan köklerinin 

gelişmesinde çok iyi sonuçlar alınmıştır. 

Genç yaşlarda başarılı bir gübrelemenin bir 

diğer avantajı erkence boylu ve kârlı boyut 

sınıflarının elde edilebilme olanaklarının 

yaratılmasıdır. ASSMAN (1965) gübreleme 

ile büyümede sağlanacak % 20 oranındaki 

bir artışın idare müddetini 20 yıl 

kısaltabileceğine dikkati çekmiştir.  



Hızlı gelişen egzotik ibreli türlerden P. 

radiata ve P. pinaster'in genç 

plantasyonlarında  yapılan mineral NPK 

gübrelemesinden azotlu gübre, fidanların 

beslenmesi ve gelişimi üzerinde belirli ve 

olumlu bir etki yapmıştır. Ancak bu etkiden 

hiç kuşkusuz gençlik devresini kapsayacak 

büyük ekonomik sonuçlar çıkarmak 

olanaksızdır. Önemli olan ilk dikim 

yıllarından başlayarak süre gelecek yaşam 

kavgasında fidanlara gerekli destek ve 

katkıyı yeterince sağlayabilmektir. 

Gerek yeni dikilmiş çamlarda olsun ve 

gerekse yetiştirme (fidanlık) seviyesinde 

olsun mineralli gübrelemenin ağırlık 

noktası üstte açıkladığımız gibi fidanlara 

daha iyi beslenebilme ve gelişebilme 

olanaklarının sağlanmasıdır. Dış ülkeler 

koşullarında böyle yeni tesis edilmiş 

plantasyonlarda yapılan mineral gübreleme 

sonuçları genel anlamda bu şekilde 

yorumlanmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın kısa öneri ve özeti olarak, ilk 

dikim yıllarında fidanlara azotlu  gübre 

verilmesi yararlı olmaktadır. Verilecek 

gübre dozu fidan başına ve çevresindeki 30-

35 cm. yarıçaplı bir daire şeklinde  ocak 

alanına 25-50 gr kadar amonyum nitrat 

olmalıdır. Fidanların bu şekilde 

gübrelenmesi ile hem daha etkili ve hem 

daha ucuz bir gübreleme yapılmış olur. P. 

radiata'da azotlu gübre ile birlikte 60 gr. 

kadar süperfosfat, P. pinaster'de 10 gr kadar 

potasyum sülfat  verilmesi faydalıdır.  

Üç, dört yaşını geçmiş genç 

plantasyonlarda azotun 2-3 doz seviyeleri 

denenerek, boy büyüme ve artım yüzdesi 

oranlarında önemli bir artışın sağlanıp 

sağlanmadığı araştırılmalıdır. % 10 dan az 

olmayan bir artış sağlanması durumunda, 3-

4 yaşından sonra da madensel gübrelerin  

kullanılması uygun olur.  

İzmit-Işıktepe ve çevresi  ekolojik 

ortamında NPK ve Ca mineral .gübreleri 

arasında; 

1- En iyi sonucu azotlu gübre vermiştir.  

2- Diğer gübrelerden potasyum sülfat ve 

süperfosfat'ın tek başlarına boylanmaya 

olumlu etkileri olmamıştır. 

3- Ara tesirlerden, en etkili kombinezon, P. 

pinaster'de azotun potasyum ile yaptığı NK 

gübre kombinezonu ve P. radiata'da ise 

fosfor ile yaptığı NP gübre 

kombinezonudur. 

4- Işıktepe ekolojik koşullarında ve benzeri 

yerlerde P. pinaster ağaç  türüne azotlu 

gübre ile birlikte verilecek potasyumlu, P. 

radiata' da ise fosforlu gübre, azotun 

etkisini biraz daha arttırmaktadır,  

5- Azotlu gübre ile ilk tesis yılında % 10 

civarında fazla bir boy büyümesi 

sağlanabilmektedir, İleri dikim yıllarında bu 

büyüme farkı % 4-5’e kadar düşer. 

6- Gübrelemenin boy artımına olan etkisi 

büyümeye paralel bir yönde gelişmiştir. 

Ancak etkinin % alarak gösterilmeyecek 

kadar az olduğu anlaşılmıştır. 
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