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Özet 

Bu araştırmanın amacı, makro dengeli gübrelemenin (N2: P1: K2) farklı tekstürlere sahip topraklarda (tınlı, killi 

tınlı, kumlu tınlı) yetiştirilen üç kestane bahçesinin kök bölgesindeki besin maddelerinin toprak kimyasal 

özellikleri ve dikey dağılımına etkisini belirlemektir. Çalışmada uygulanan N: P: K gübrelemesi, tınlı ve killi tınlı 

toprak tekstürlerde ve özellikle 0-20 cm toprak tabakasında toprak pH'ını artırmıştır. Bu artış kumlu topraklarda 

20-40 cm toprak tabakasında gözlenmiştir. Kumlu tınlı tekstür dışında tüm tekstürlerde toprağın organik madde 

içeriği artmıştır. Ancak artan toprak derinliğine bağlı olarak azalmıştır. Uygulanan N, P ve K gübreleri, tüm 

tekstürlerde beklendiği gibi makrobesinleri önemli ölçüde artırmıştır. En hızlı artışlar 0-20 cm toprak tabakasında 

ve N ve P besin maddelerinde tespit edilmiştir. Bitki besin maddelerinin dikey dağılımında tınlı toprak tekstürü 

öne çıkmıştır. İnce tekstürlü topraklar (tınlı ve killi tınlı), kumlu tınlı toprağa kıyasla 0-20 cm katmanda daha 

yüksek makro ve mikro besin konsantrasyonları birikimine sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, ince (tınlı, killi 

tınlı) toprak tekstürünün bitki besin maddelerinin dikey dağılımını kumlu topraklara göre daha kararlı tuttuğunu 

ve tatlı kestane bahçelerinde değişikliklerin sınırlı olduğunu ortaya koymuştur. 

Giriş 

Tatlı kestane (Castanea sativa Mill.), kayın ailesindeki birkaç ağaç türü tarafından temsil edilir (Hochmuth ve 

diğerleri, 2012). Castanea sativa Mill. (Tatlı kestane), Türkiye'nin ekolojik kestane alanlarında ve diğer Avrupa 

ülkelerinde doğal olarak yetişen tek türdür (Soylu ve diğerleri, 2009). FAO'ya (2019) göre dünya genelinde kestane 

üretimi 2.236.223 tondur. Kestane, Avrupa, Amerika ve Asya'da oldukça saygın ve yaygın olarak tüketilmektedir. 

Ayrıca kestane doğu dünyasının en popüler kuruyemişlerinden birisidir. Kestane ağırlıklı olarak Çin (1.939.719 

t), Türkiye (62.904 t), Kore Cumhuriyeti (52.764 t), İtalya (52.356 t) ve Yunanistan'da (36.000 t) yetiştirilmektedir. 

Genellikle kestane ağacı volkanik kayalık ve potasyumca zengin topraklarda iyi gelişir. Anadolu'da yetiştiği 

yerlerin çoğu volkanik kökenli topraklardır. 

Kestanenin doğal ortamında yetiştiği toprağın pH sınırı 5.0 ile 6.3 arasındadır. Ancak kireçli topraklardan 

kaçınmaz, silikatlı topraklarda da gelişebilmektedir. Fakat toprakta kireç yerine yeterli potasyum bulunması 

önemlidir (Soylu, 2004). Kestanenin ihtiyaç duyduğu azot miktarı, toprağın durumuna, yaşına ve ağacın 

büyüklüğüne bağlıdır. İlkbaharda gelişme dönemi başladığında gübreleme programı başlatılmalıdır (Vossen, 

2000). Öte yandan toprak yapısının besin dengesinde aktif rol oynadığı bilinmektedir. Çünkü besin maddesi 

muhafazasını (Gaines ve Gaines, 1994), su sızma oranını (Mamedov ve diğerleri, 2001), katyon değişim 

kapasitesini (Hepper ve diğerleri, 2006), organik madde içeriğini (Bechtold ve Naiman, 2006) ve toprak 

verimliliğini tanımlayan diğer özellikleri etkilemektedir. Dünya literatüründe kestane gübrelemesi ve olası 

sonuçları ile ilgili çalışmalar çok nadirdir. Bu araştırma, yetiştirilen üç tatlı kestane bahçesinin farklı toprak 

yapılarına bağlı olarak dengeli N: P: K gübrelemesinin toprak kimyasal özelliklerine ve kök bölgesindeki besin 

maddelerinin dikey dağılımına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
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Vejetasyon döneminde (Mart-Ekim arası) toplam yağış miktarı ilk yıl 396 mm, ikinci yıl 351 mm olmuştur. 

Araştırma dönemindeki ortalama sıcaklık, uzun vadeli ortalama sıcaklık (18,2 ° C) ile tutarlıdır ve toplam yağış, 

toplam yağış uzun vadeli yıllar (363 mm) ile tutarlıdır. İncelenen örnekler, Sarıasılama çeşidinin kestane 

bahçelerinin bulunduğu üç sahadan alınmıştır. Ağaçlar 1988-1990 yılları arasında farklı toprak yapılarında yabani 

kestane anacına 10 × 10 m mesafede dikilmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Toprak yapıları ve araştırma sahaları 

Araştırma sahaları 
GPS 

Koordinatları 
Yükselti (m) Kum (%) Silt (%) Kil (%) Tekstür 

Tahtaköprü 
N 39° 93’ 32.25’’ 

851 44.2 34.5 21.3 Tınlı 
E 29° 63’ 48.79’’ 

Bahçekaya 
N 39° 91’ 92.62’’ 

824 63.1 26.4 10.5 Kumlu Tın 
E 29° 62’ 41.67’’ 

Saadet 
N 39° 92’ 46.96’’ 

863 30.4 32.7 36.9 Killi Tın 
E 29° 56’ 65.84’’ 

 

Gübre Uygulamaları  

Araştırma, her bir bahçede altı tekrar ile tamamen tesadüfi bir tasarım kullanılarak oluşturulmuş ve Eylül 2012'de 

(gübrelenmemiş yıl) sadece toprak örnekleri alınmıştır. Makro gübreler kestane ağacının taç izdüşümüne 

uygulanmış ve Nisan 2013 ve 2014'te 0-20 cm toprak derinliğine karıştırılmıştır. Makro gübreleme her üç bahçede 

de aynı tür ve dozlarda gübre kullanılarak yapılmıştır: Üre (330 kg ha -1), üçlü süperfosfat (175 kg ha-1) ve 

potasyum klorür (250 kg ha-1). Vejetasyon süresince temel gübreleme sisteminde toplam azot, fosfor ve potasyum 

miktarları uygulanmıştır: 150 kg N ha-1, 75 kg P2O5 ha-1 ve 150 kg K2O ha-1. Çalışma boyunca mikro besinler 

kullanılmamıştır. Eylül 2012, 2013 ve 2014 yıllarında kestane bahçelerindeki üç farklı toprak tekstüründe (Tınlı, 

Kumlu Tınlı, Kil Tınlı) 0-20, 20-40 ve 40-60 cm derinlikteki tabakalardan toprak örnekleri alınmıştır. 

Toprak Analizleri 

Toprak tekstür analizleri hidrometre yöntemi (Demiralay, 1993) ile yapılmış, pH ve toprak tuzu suda (1: 2.5 toprak: 

damıtılmış su) ölçülmüştür (Kacar, 1994). CaCO3 eşdeğeri Scheibler kalsimetre yöntemi (Kacar, 1994) ve toprak 

organik maddesi, Walkley-Black (Kacar, 1994) yöntemi, toplam nitrojen (% N), modifiye makro Kjeldahl 

yöntemine (Kacar, 1994) göre belirlenmiştir. Fosfor, Olsen sodyum bikarbonat yöntemi (Olsen ve Sommers, 1982) 

ile, potasyum ise 1 N Amonyum asetat (NH4OAC) yöntemi (Sağlam, 1997) ile hesaplanmıştır. Mikro element 

analizleri, indüktif olarak bağlanmış bir plazma spektrofotometresi kullanılarak yapılmıştır (Mertens, 2005). 

 İstatistiksel Analizler 

İstatistiksel analizler IBM SPSS 22 Statistics Software ile varyans analizi (ANOVA) kullanılarak belirlenmiştir. 

Toprak yapıları ve derinlik ortalamaları Duncan'ın çoklu aralık testi ile eşleştirilmiştir (P <0.05). 

Bulgular ve Tartışmalar 

Toprak pH'sı ve Organik Madde İçerikleri  

Toprağın pH'sı ayrı ayrı incelenmiş ve çalışma alanlarında, gübrelenen yıllarda gübrelenmemiş yıla göre 

istatistiksel olarak anlamlı artışlar bulunmuştur. Ancak, gübrelenen yıllarda tınlı ve killi tınlı toprak tekstüründe 

derinlik arttıkça toprak pH'sı düşme eğiliminde olmuştur. Kumlu tınlı topraklarda derinlik boyunca toprak pH'ı 

artmıştır. 0-20 cm'lik bir tabakada hızlı bir pH artışı meydana gelmiş, ancak killi tınlı toprakta derinlik arttıkça bu 

durum sabitlenmiştir. Temel gübreleme ile bir önceki yıla göre tınlı topraklarda ve tüm katmanlarında pH artışları 

meydana gelmesine rağmen, derinlik arttıkça gübrelerin pH üzerindeki etkisi azalmıştır (Şekil 1a). Toprak yapıları 

arasında en yüksek pH değişimi sırasıyla Killi tın > Tın > Kumlu Tın olarak belirlenmiştir. 



 

 

Şekil 1. Temel dengeli gübrelemenin farklı toprak yapısı ve katmanlarında (cm) pH (a) ve organik madde (b) 

üzerindeki etkisi. Farklı toprak tekstür örneklerinde ayrı ayrı istatistiksel değerlendirme yapılmıştır. Sütunların üzerindeki 

harfler araştırma bahçelerinin pH ve toprak organik maddesi (farklı tekstürler) için Duncan testinin (P <0.05) sonuçlarını 

göstermektedir. Değerler gösterilmiş (çubuklar veya semboller) ortalamalardır ± standart sapma (SD) (09 / 2013-2014). 

Gübreleme yılı: 2013 ve 2014 yılı ortalamaları.  

 

Üre kullanımına bağlı olarak özellikle geçirgen topraklarda toprak asitlenmesi artmaktadır. Bu durum doğrudan 

baz katyonlarını etkilemekte ve toprak çözeltisine geçişi tetiklemektedir. Bu sayede toprakta pH artışları meydana 

gelmiştir. Ancak triple süperfosfat ve potasyum klorür alkali karakterli gübrelerdir ve toprak pH'ını arttırdığı 

bilinmektedir (Kacar ve Katkat, 2007). Aksine, Belton ve Goh (1992) ve Neilsen ve ark. (1993), toprak pH'ında 

üre ve monoamonyum fosfat gibi asidik gübrelerin uygulanmasıyla önemli bir azalma rapor etmişlerdir. Ayrıca 

toprak pH'ındaki artış, topraktaki baz katyonlarının varlığı ile doğru orantılıdır. K, Ca, Mg ve bunların toprak 

adsorpsiyon konsantrasyonları, hidrojen iyonları ile değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir (Nielsen 

ve Stevenson, 1983). Toprakların organik madde içerikleri sınır değerlerin tamamen altında tespit edilmiştir. 

Özellikle en düşük organik madde içeriği kumlu tınlı toprak yapısında belirlenmiştir. Ancak uygulanan temel 

gübreleme, tüm toprak tekstürleri ve katmanlarının organik madde içeriğinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Tüm toprak tekstürlerinde her iki yılda da 0-20 cm derinlikte organik madde miktarında önemli bir 

değişiklik tespit edilmemiştir (Şekil 1b). 

Ancak organik madde içerikleri 20-40 ve 40-60 cm toprak derinliklerinde önemli ölçüde azalmıştır. Buna göre, 

organik madde içeriği ve kil fraksiyonunun oranı, katyon değişim kapasitesi (CEC) (Caravaca vd., 1999; Hepper 

vd., 2006) ve infiltrasyon hızı (Wakindiki ve Ben-Hur, 2002) ile korelasyon içindedir. Bu durum, tınlı ve killi tınlı 

topraklarda gübrelemenin toprak profilinin organik madde içeriğinde önemli bir artışa neden olma potansiyelini 

göstermektedir. Daha yüksek biyokütle üretimi, gübreleme nedeniyle, ekilebilir topraklardaki organik C içeriği 

üzerinde olumlu bir etki yapabilmketedir (Entry ve diğerleri, 2002). Tersine, artan toprak nemi ve mikroorganizma 

aktivitesi, hızlı mineralleşmeye bağlı olabilmekte, topraktaki organik madde içeriğinde azalmaya yol 

açabilmektedir. (Kumar ve Goh, 2000). Dahası, organik maddelerin bir kısmının daha derin toprak katmanlarına 

sızması da mümkündür (Kalbitz ve diğerleri, 2000). Organik maddede en büyük azalmanın kumlu tınlı toprakta 
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tespit edildiği gerçeği, bu toprakların daha yüksek infiltrasyon oranıyla açıklanabilir. Ancak, topraktaki organik 

madde dinamiğinin önemli sonuçlarına ulaşmak için uzun vadeli denemeler gerekli olacaktır. 

Topraktaki Makro Bitki Besin İçerikleri 

En hızlı tepki killi tın yapıda belirlenmiştir (Şekil 2a). Tüm derinliklerdeki toplam N içeriği, killi tın tekstürdeki 

topraklarda gübrelenmemiş yıla kıyasla yaklaşık 5 kat artmıştır. Ayrıca, en yüksek toplam N, kumlu tınlı topraktaki 

içerik, ilk katmana göre 20-40 ve 40-60 cm derinlikteki tabakalarda belirlenmiştir. Ayrıca tınlı tekstürlü 

topraklarda toplam N içeriği bir önceki yıla göre 4 kat artmıştır. Son toprak katmanında (40-60 cm'de) N içeriği 

azalmıştır. Tüm tekstürdeki bu olumlu durumun, nitrojenin sızıntı bölgesine hızlı hareketinden kaynaklandığı 

söylenebilir. En yüksek toplam nitrojen içeriği, tüm toprak tekstürlerinde sızdırma bölgesinde belirlenmiştir. Bu 

çalışmaya paralel olarak, Bechtold ve Naiman (2006), Kumar ve Goh (2000) çalışmaların da toprak tekstürünün 

azot birikimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir. Uygulanan fosforlu gübreler tüm tekstür 

ve katmanlarda istatistiksel farklılıklar ortaya çıkarmıştır (Şekil 2b). Tınlı toprağın ilk tabakasında hızla artan P 

içeriği, sonraki iki tabakada derinliğe bağlı olarak azalmıştır. En önemli artış 0-20 cm'lik tabakada (yaklaşık 2,5 

kat) meydana gelmiştir. 
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Şekil 2. Temel dengeli gübrelemenin farklı toprak tekstürü ve katmanlarında (cm) mineral N (a), P (b), K (c) içeriği 

üzerine etkisi. Farklı toprak tekstürü örneklerinde ayrı ayrı istatistiksel değerlendirme yapılmıştır. Sütunların üzerindeki 

harfler araştırma bahçelerinin (farklı tekstürler) toprak mineral N, P ve K için Duncan testinin (P <0.05) sonuçlarını 

göstermektedir. Değerler gösterilmiş (çubuklar veya semboller) ortalamalardır ± standart sapma (SD) (09 / 2013-2014). 

 

Oysa kumlu tınlı tekstürde bu artış 3 kata kadar çıkmıştır. En yüksek P içeriği 20-40 cm derinlikte belirlenmiştir. 

Ayrıca, killi tınlı tekstürde bile fosforlu gübrelemeye olumlu bir yanıt elde edilmiştir. 0-20 cm derinlikte gübrelene 

yılda gübrelenmemiş yıla göre 2 kat artış tespit edilmiştir. Ancak, P içeriği artan derinliğe bağlı olarak azalmıştır. 

Toprağın CaCO3 içeriğinin, fosforun çökelmesi nedeniyle fosfor varlığını ve daha derin toprak katmanlarına doğru 

hareketini olumsuz etkilediği bilinmektedir (Tunesi vd., 1999). Ayrıca farklı araştırmacılar tarafından toprak 

tekstürünün fosfor dönüşümü ve birikimi üzerinde önemli bir etkisi olduğu bildirilmiştir (Zheng vd., 2003; Salas 

ve diğerleri, 2003 ve Hanson ve diğerleri, 2006). K içeriğinin dikey dağılımının, kök bölgesindeki fosfor içeriği 

ile aynı olduğu belirlenmiştir. Gübrelenen yıllarda 40-60 cm derinlikteki K konsantrasyonu, kumlu tınlı tekstürün 

belirsiz alanındaki karşılık gelen tabakadan önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, K 

konsantrasyonlarında önemli farklılıklar yalnızca tınlı ve killi tınlı toprakların yüzey katmanlarında tespit 

edilmiştir. Uygulanan gübreler, gübrelenen yıllarda tüm toprak tekstürleri ve farklı katmanlarda K içeriği düzeyini 

gübrelenmemiş yıla göre istatistiksel olarak artırmıştır (Şekil 2c). Tüm kestane bahçelerinin topraklarında K 

miktarının yeterli olduğu tespit edilmiştir. Kestaneler, derin profilli, hafif asitli topraklarda ve yüksek potasyum 

içeriğinde uygun bir yetiştirme ortamı bulur. Ancak dengeli gübreleme için gerekli bitki besin maddelerinden olan 

K'nin uygulanması kaçınılmazdır. 

Bu durum, analiz sonuçlarıyla açıkça tespit edilmiştir. Mineral K konsantrasyonu daha çok killi tınlı topraklarda 

belirlenmiştir. En hızlı reaksiyon tınlı topraklarda meydana gelmiştir. Topraktaki mineral K içeriği gübreleme yılı 

boyunca % 62 oranında artmıştır. En düşük K içeriği kumlu tınlı topraklarda kaydedilmiştir. Bir önceki yıla göre 

ortalama 100 mg kg-1 artış meydana gelmiş ve mineral K içeriği derinliğe bağlı olarak artmıştır. Diğer toprak 

tekstürlerinde ise derinliğe göre azaldığı belirlenmiştir. Kumlu tınlı toprakta K içeriğinin daha etkili dikey dağılımı, 

muhtemelen kaba toprak tekstürü ve diğer iki toprak tekstürüne göre daha düşük kil içeriğinin bir sonucudur. Bu 

sonucun Rosolem vd., (2010) ve Turan vd., (2010) çalışmaları ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Topraktaki Mikro Bitki Besin İçerikleri  

Bulunan mikro element formlarının konsantrasyonları, toprak örneklerinde noksanlık belirtilerinin beklenebileceği 

durumlarda kritik değerlerin üzerinde belirlenmiştir (Turan vd., 2010). Temel gübrelemede kullanılan makro 

gübrelerin, çalışma alanlarında toprağın Fe ve Zn içeriği üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 

bulunmamıştır (Tablo 2). Ancak toprakların Fe ve Zn içerikleri kritik seviyenin üzerinde belirlenmiştir (Turan vd., 

2010). En yüksek Fe ve Zn içerikleri killi tınlı toprak tekstüründe kaydedilmiştir. Buna rağmen en düşük Fe ve Zn 

içerikleri kumlu tınlı toprak tekstüründe belirlenmiştir. Ayrıca gerek gübrelenmiş gerekse gübrelenmemiş 

uygulama yıllarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Toprakların Mn ve Cu içeriğine 

göre, killi tın tekstüründeki fazla Mn içeriğinin dikkate değer bir faktör olduğu görülmüştür (Çizelge 2). Bu 

tekstürdeki Mn konsantrasyonu sınır değerin üzerinde tespit edilmiştir. Diğer iki toprak tekstürü kabul edilebilir 

sınır değerlerinde belirlenmiştir. En yüksek Mn içeriği killi tınlı toprak tekstüründe kaydedilmiştir. 

Ayrıca tüm toprak tekstürlerinde Cu içerikleri yeterli bulunmuştur (Turan vd., 2010). En yüksek Cu içeriği her iki 

yılda da killi tın toprak tekstüründe kaydedilmiştir. Bununla birlikte, hem gübrelenmemiş hem de gübrelenmiş 

yıllarda ve farklı toprak tekstürü katmanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Elde 

edilen verilerin Cabilovski vd., (2019) araştırmasıyla tutarlı olduğu belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 



Çizelge 2. Temel dengeli gübrelemenin farklı toprak tekstürleri ve katmanlarındaki mikro besin 

konsantrasyonlarına etkisi 

Tekstür 
Der. 

(cm) 

Fe (mg kg-1) Zn (mg kg-1) Mn (mg kg-1) Cu (mg kg-1) 

Gübresiz* Gübreli** Gübresiz Gübreli Gübresiz Gübreli Gübresiz Gübreli 

Tınlı 

0-20 5.57 5.54 1.22 1.24 52.4 54.6 0.81 0.84 

20-40 5.58 5.51 1.26 1.25 55.8 56.8 0.85 0.82 

40-60 5.51 5.52 1.23 1.21 53.7 55.0 0.81 0.82 

Ort. 5.55 öd 5.52 1.24 öd 1.23 54.0 öd 55.5 0.82 öd 0.83 

Kumlu 

Tın 

0-20 4.49 4.51 1.15 1.18 40.7 43.4 0.93 0.92 

20-40 4.51 4.50 1.16 1.18 44.1 46.6 0.92 0.95 

40-60 4.48 4.52 1.11 1.16 42.5 42.7 0.94 0.92 

Ort. 4.49 öd 4.51 1.14 öd
 1.17 42.5 öd 44.2 0.93 öd 0.95 

Killi Tın 

0-20 5.66 5.63 1.32 1.30 65.3 65.0 1.12 1.10 

20-40 5.63 5.62 1.26 1.31 66.4 62.5 1.16 1.12 

40-60 5.62 5.60 1.27 1.28 64.1 62.3 1.15 1.14 

Ort. 5.64 öd 5.62 1.28 öd 1.30 65.3 öd 63.3 1.14 öd 1.12 

öd: önemli değil * Gübrelenmemiş yıl örnekleme tarihi: 09/2012, ** Gübrelenmiş yıl örnekleme tarihleri: 09 / 2013-2014. ** 

Gübreleme yılı: 2013 ve 2014 ortalaması. Ort.: Ortalama, Der.: Derinlik, Fe: Demir, Zn: Çinko, Mn: Mangan, Cu: Bakır. 

 

Sonuçlar 

Çalışma, dengeli makro gübrelemenin farklı toprak tekstürü ve katmanlardaki makro besin içeriğinin dağılımında 

değişkenlik yarattığını ortaya koymuştur. Ayrıca pH ve organik madde miktarlarının da bu dağılım varyasyonları 

ile uyumlu olduğu görülmüştür. Ancak mikro besinlerin dağılımı dengeli bir N: P: K gübrelemesinden etkilenmiş 

ve toprak katmanları arasındaki dağılımlarının sabit kaldığı belirlenmiştir. 
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