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Toprak Örneği Nasıl Alınır?

   Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktaları ise,
   Dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımları ise,
   Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzeri ise,
Binalara yakın alanlar ise,
   Özellikle meyvecilik, kavakçılık gibi ağaç yetiştirmek için 
ayrılan araziler hariç, tarlada bulunan birkaç ağacın altından, 
toprak örneği alınmamalıdır.

Tarlanın her yeri aynı özellikte ise 40 dekara kadar en az 10 
nokta zikzaklar çizilerek belirlenir. Kürek yada bel 
yardımıyla “V” şeklinde bir çukur açılır ve çukurun yan 
duvarı yukarıdan aşağıya eşit kalınlıkta olacak şekilde 
alınır. Temiz bir kova yada poşet içerisine konulur. 10 
noktadan alınan örnekler temiz bir zemin üzerinde taş, çöp, 
bitki artığı ayıklandıktan sonra iyice harmanlanır. 1,5-2 kg 
kadar toprak bez yada naylon poşete konulur. 

Örnek sahibinin adı soyadı 
Toprak örneğinin nereden
alındığı (ili, ilçesi ve köyü,
mevki, adı veya aynı tarladaki 
değişik yerlerin adı) 

Mümkünse tarla orta noktası koordinatının yazılması
Parsel bilgilerinin girilmesi (ada/parsel-alan), Sulanıp sulan-
madığı veya sulama şeklinin belirtilmesi, Yeni ekim 
döneminde bu tarlaya hangi bitkinin ekileceği Önceki 
bitkiye uygulanan gübre miktarı yazılır. Etiket iki nüsha 
olarak hazırlanır bir tanesi torbanın içerisine konarken diğeri 
ise torbanın ağzına bağlanır.  

Toprak örnekleri en kısa sürede laboratuara ulaştırılmalıdır.
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Toprakların Verimlilik Durumlarını
Tespit Etmek Amacı ile Örnek Alınması

Toprak Örneği Alınırken
Yapılan Hatalar

Toprak Numunesinin
Alınacağı Yerlerin Tespit Edilmesi

Toprak Örneğinin
Alınma Zamanı ve Derinliği

Toprak Numunelerinin Alınmasının
Sakıncalı Olduğu YerlerToprak Örneklerinin Alınmasında

Kullanılan Alet ve Malzemeler

Toprak analizi yapılmadan
tarlaya gübre verilirse ne olur?

Toprak analizi;doğal bir kaynak olan ve tarımsal üretimin 
temel unsurunu oluşturan toprağın fiziksel ve kimyasal 
özelliklerini vebelli bir tarla toprağının gübre ihtiyacını 
ortaya koyan bilimsel bir yöntem olarak tanımlanır. Toprak 
analizi ile toprakta bitkilere yarayışlı halde bulunan besin 
maddelerinin miktarları bulunur. Böylece o toprağa, 
üzerinde yetiştirilecek bitkinin büyümesi ve iyi bir ürün 
verebilmesi için hangi besin maddelerinden ne miktarda 
uygulanmasının gerektiği ortaya çıkar. 

          Toprak örneklerinin toprağın hemen yüzeyinden veya 
sadece 20. cm.den alınması,
          Yetersiz toprak miktarı, 
          Örneklerin yanlış torbalanması,
          Etiketleme hataları, 
          Yanlış örnekleme,
          Komşu tarla sendromuJ
          Toprakların soba, radyatör üzerinde kurutulması

Bir tarlanın toprağı diğer bir tarlanın toprağına çok benzeye-
ceği gibi, aynı tarla içinde değişik özellik gösteren kısımlarda 
bulunabilir. 

Bu değişiklikler; renk (organik madde ve demir bileşiklerin-
den ileri gelen koyu veya açık renk); meyil ve yükseklik, 
tekstür (kumlu, tınlı, killi), derinlik (derin, orta veya sığ), 
mahsul farklılığı (değişik cins ve miktarda mahsul kaldırılan 
kısımlar), değişik gübreleme veya kireçleme (çeşitli gübrelerin 
az veya çok kullanıldığı kısımlar veya gübre uygulanmayan 
parçalar, kireçleme yapılan veya yapılmayan yerler) toprak 
işleme farklılığıdır (değişik sulama v.s. gibi). 

Mevsime bağlı olmakla beraber, toprak örneği ekimden veya 
gübre kullanılma tarihinden bir buçuk - iki ay önce alınır. Donlu 
ve çamurlu günlerde numune alınmaz.Örnek alma derinliği, 
toprağın sürme ve işleme derinliğine göre değişir. Gübreleme 
amacı ile alınan örneklerde bu derinlik genellikle 0 - 20 cm.dir. 
Meyve bahçelerinde gübreleme amacıyla 0–30 ve 30–60 cm 
derinlikten ve taç iz düşümünden örnek alınmalıdır. Ancak 
gübreleme tavsiyeleri 0–30 cm derinlik dikkate alınarak yapılır. 
Yeni bahçe tesisinde ise 0–30, 30–60 ve 60–90 cm derinliklerden 
toprak örneklemesi yapılmalıdır. Bu derinlikler ağacın cins ve 
yaşına göre azaltılıp arttırılabilir. 

         Harman yeri veya hayvan yatmış yer ise, 
         Önceden gübre yığılmış yer ise,
         Sap kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yer ise,
         Hayvan gübresinin bulunduğu nokta ise,

Toprak sondası, toprak burgusu, bahçe küreği (beli), mala 
Kova veya bez numune Torbası  -  Etiket 
Bilgi Kâğıdı, Kurşun Kalem

       Gereğinden fazla veya az gübre verilebilir.
       Toprağa yanlış cins gübre verilebilir.
       Gübre yanlış bir zaman ve şekilde uygulanabilir.
Uygun ve ekonomik bir gübrelemenin yapılabilmesi; ekim-
den önce, tarla toprağının verimlilik yönünden gerekli 
analizlerinin yaptırılması ve yetkili teknik elemanların, 
analiz sonuçlarına göre yapacakları tavsiyelerin tam olarak 
yerine getirilmesi halinde mümkün olabilmektedir. 

Usulüne göre alınmamış ve uygun bir şekilde analize hazırl-
anmamış toprak örneklerinin analizleri, çok hassas bir 
şekilde ve en ileri yöntemler uygulanarak yapılmış olsalar 
dahi bir değer taşımazlar. 

       Toprakta hangi bitki besin maddesinin eksik bulunduğu 
ancak laboratuarda yapılan çeşitli analizlere,
       Uygun ve ekonomik bir gübreleme, ancak toprak 
laboratuarında yapılan analiz sonucuna, 
       Çiftçi toprağında eksik olan bitki besin madde veya 
maddelerinin tamamlanması ancak tarlaya uygun bir gübre 
tavsiyesine dayanılarak yapılabilmektedir.

Örnekleme yapılırken 
bu farklılıklar gözetil-
meli, tarla farklılıkları-
na göre bölümlere 
ayrılmalı ve resimde 
görüldüğü şekilde ayrı 
ayrı örneklenmelidir. 


