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KAVAK FİDANLIKLARINDA MADENSEL GÜBRELEMELERİN ETKİLERİ 

ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 

 

Kavaklık kuruluşunda başarı 

koşullarından en önemlisi iyi gelişmiş, 

sağlıklı fidan kullanılmasıdır. Bu amacı 

gerçekleştirmek için fidanlıklarda büyük 

ölçüde mineral gübre kullanılır. Birim 

sahaya atılacak gübrenin ihtiyaca cevap 

verecek cins ve nicelikte olması, verilme 

zamanının bilinmesi ve ekonomik olması 

istenir. 

Bu hususların saptanabilmesi için 

Türkiye’de P. x euramericana «1-214» ve P. 

nigra Tr. «56/52» klonu yetiştiren Ġzmit, 

Torbalı ve Ankara fidanlıklarında bir seri 

araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan 

elde edilen sonuçlar kısaca şu şekildedir. 

1- Ġzmit, Torbalı ve Ankara 

fidanlıklarında yapılan N, P ve K mineral 

gübrelemesinden aşağıdaki sonuçlar 

alınmıştır. 

1.1. Ġzmit'te, 1-214 kavak klonunda 

en iyi sonuç hektara 200 kg. veya 400 kg. 

azotlu gübre vermekle elde edilmiştir.  

1.2. Torbalı'da yine 1-214 klonunda 

aynı sonuç 400 kg/ha. azotlu, 600 kg/ha. 

fosforlu gübreden alınmıştır. 

1.3. Ankara'da P. nigra 56/52 

klonunda istatistik bakımdan önemli bir etki 

bulunamamıştır. 

2- Fidanlıklarda çelik dikim zamanı 

yapılacak bir mineral azot(N). fosfor(P), ve 

potasyum(K) gübrelemesine ek olarak 

vejetasyon süreci içerisinde 1 veya 2 ay 

aralıklarla ve parçalar halinde yapılacak bir 

mineral azot gübrelemesi, büyüme ve fidan 

kuru madde ağırlıklarının artmasında etkili 

olmaktadır.  

3- Kavak fidanlıklarında ikinci 

vejetasyon mevsimi içerisinde yapılacak ek 

mineral azot gübrelemesinde amonyum 

sülfat veya amonyum nitratın kullanılması, 

azot gıdalanması bakımından bir farklılık 

yaratmamaktadır. 

4- Yüksek dozlarda kullanılan N, P, 

ve K mineral gübreleri kavak fidanları 

üzerinde olumsuz bir etki yapmamıştır. 

5- Kavak fidanlıklarında birinci 

yılda gübrelemenin yapılmamış veya 

yapılıpta yetersiz kalmış olması 

durumlarında ikinci vejetasyon yılında 

yapılan N, P, ve K gübrelemesi fidanların 

büyümesine yararlı olmaktadır. 

6- Saksılarda kumlu balçık 

toprağında N, P, ve K mineral 

gübrelemesinden elde edilen sonuçlar  

yukarıdaki sonuçlara benzemektedir. 

7- Saksılarda, kaba kum toprağında 

ise her iki kavak klonu için saptanan 

sonuçlar 400 kg/ha. azotlu, 600 kg/ha. 

fosforlu veya bunlara ek olarak 100 kg/ha. 

potaslı gübredir. 

8- Bir gübreleme denemesinin 

sonuçları yalnızca verilen gübrelerin tip ve 

dozlarına bağlı olmayıp, aynı zamanda 

toprak koşullarına ve özellikle büyük 

ölçüde sınırlayıcı faktörlere de bağlı 

bulunmaktadır. Sonuç olarak bu 

denemelerin oldukça karışık olduğu 

söylenebilir.  

9- Kavak fidanlıklarında toprak 

koşullarına ve verilen gübrenin cins ve 

dozuna göre gübrelemenin etkisi 2-4 yıl 

kadar sürmektedir. Bu süreç, topraktan 



yıkanma kolaylığı ve fazla talep nedeni ile 

en kısa azotta ve en uzun da fosfor ve 

potasyumda olmaktadır.  

10- Genel bir sonuç olarak, kavak 

fidanı üretilen alanlar birinci rotasyon 

dönemi için yeter mineral zenginliktedir. 

Bu nedenle fidanların iyi geliştiği ve 

yapılan gübrelemeye cevap vermediği. 

Üretim sonunda fidanlar tarafından 

götürülen ve birim sahada eksilen mineral 

besin maddeleri açığının düzenli sürdürülen 

bir dinlendirme (rotasyon) döneminde 

yapılacak yeşil, organik ve mineral 

gübreleme teknik ve göreneği ile en azından 

ilk yıl için kapatılacağı. Ġkinci yılda 

fidanlıkta zayıf kısımlar olursa, buraların 

mineral azotlu gübre ile gübrelenmesinin 

uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

11- Kavak fidanlığında madensel 

gübrelemenin etkisi ve dozunu tayin 

edebilmek amacıyla P.x euramericana “I-

214” ve P.nigra Tr. “56/52” klonları ile 

Ġzmit, Torbalı, Ankara fidanlıklarında 

denemeler kurulmuş, en iyi sonucu Ġzmit’te 

I-214 klonunda 200-400 kg/ha azotlu gübre, 

Torbalı’da I-214 klonunda 400 kg/ha azotlu 

ve 600 kg/ha fosforlu gübre vermiştir. 

Ankara’da P. nigra zerinde gübrenin bir 

etkisi görülmemiştir.  
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