
ÖZET: Bitkisel üretimde kaliteli ve bol ürün alýnmasýnda etkili olan önemli faktörlerden birisi þüphesiz topraklarýn organik 
madde kapsamlarýdýr.Organik madde topraklarýn fiziksel özelliklerini iyileþtirmenin yanýnda içerdiði bitki besin elementleri ve 
toprak mikro organizmalarýna enerji kaynaðý olma özelliði ile bitkisel üretime katkýda bulunmaktadýr. Ülkemiz tarým 
topraklarýnýn % 50'sine yakýn bir bölümünde organik madde içeriði % 1-2 civarýndadýr. Tavuk dýþkýsýndan üretilen organik 
gübreler topraklara organik madde kaynaðý olmasý yanýnda özellikle azot içeriði bakýmýndan öteki organik gübrelerden daha 
zengindir. Taze tavuk dýþkýsýnýn topraklara uygulanmasý ile oluþacak tuz zararý veya dýþkýda bulunan hastalýk etmenlerinden 
ise uygun koþullarda yapýlan kompostlama iþlemi ile kurtulmak mümkündür.

GÝRÝÞ

Tarýmsal üretimde amaç, çevreye zarar vermeden 

birim alandan bol ve kaliteli ürün almak ve gelir 

düzeyini yükseltmektir. Bu da; yüksek verimli tohum, 

uygun toprak iþleme, zamanýnda ve etkin tarýmsal 

mücadele, sulama gibi tarýmsal girdi lerin 

kullanýlmasýnýn yanýnda etkin ve doðru bir gübreleme 

ile mümkün olabilmektedir. Tarýmsal üretimde 

gübrenin payýnýn % 50-65 arasýnda olduðu kabul 

edilmekte ve gübreleme yapmadan yüksek ve kaliteli 

verim almanýn olanaksýz olduðu çeþitli araþtýrýcýlar 

tarafýndan etkin bir þekilde vurgulanmaktadýr. Son 

yýllarda artan bilinçsiz kimyasal gübre kullanýmý 

beraberinde toprak tuzluluðu, topraðýn strüktürünün 

bozulmasý, toprakta bazý elementlerin birikmesi ve bu 

birikimin diðer besin maddeleri aleyhine geliþmesinin 

yanýnda toprak ve su kaynaklarý üzerine önemli 

derecede kirletici etkilerinin olmasý (8) nedeniyle 

üreticileri alternatif gübre kullanýmý yoluna itmiþtir. Bu 

arayýþlar sonunda çok eskiden beri yararlýlýðý 

kanýtlanmýþ olan organik gübrelerin tekrar kullanýmý 

özellikle gündeme gelmiþtir. Organik gübreler, 

bitkilerin gereksinimi olan besin elementlerini 

karþýlamasý yanýnda giderek azalan toprak organik 

maddesi miktarýnýn da artýrýlmasýnda önemli 

katkýlarda bulunmaktadýr. Sürdürülebilir tarýmda 

toprak organik maddesinin ayrý bir önemi 

bulunmaktadýr.

Organik gübreler içerisinde ahýr gübresi ilk sýrada 

gelmesine karþýn, ülkemizde hayvancýlýðýn çeþitli 

nedenlerden dolayý gerilemesi sonucu ahýr gübresi 

temininde güçlükler yaþanmakta hatta bazý 

bö lge lerde ha la  yakacak ( tezek)  o la rak  

kullanýlmaktadýr. Bu durumda ahýr gübresine alternatif 

olarak tavuk gübresi kullanýmý yaygýnlaþmaya 

baþlamýþ ve organik gübreler içerisinde tavuk 

gübresinin kullaným payý giderek artmýþtýr.

Toprakta Organik Madde ve Önemi
Toprak içindeki ve üzerindeki ölü bitkisel ve 

hayvansal maddelerle, bu bileþiklerin ayrýþma ürünleri 

ve ayrýþma ürünlerinin birbirleriyle reaksiyona 

girmelerinden meydana gelen biyolojik maddeler 

toplamýna toprak organik maddesi denir (7). Toprak 

organik maddesi, ortam þartlarýna dayanýklý 

kompleks, yüksek polimer maddeler yanýnda, 

nispeten dayanýksýz reaksiyon kabiliyeti fazla 

bileþiklerden oluþur (7). Organik madde toprakta çok 

yönlü etkiye sahip olup topraklarýn fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik özellikleri üzerine olumlu katkýlarý 

bulunmaktadýr. 
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Bunlar ;

•Topraklarda strüktür oluþumuna katký saðlayarak 

erozyonun etkisini azaltmasý,

•Topraklarýn su tutma ve havalanma kapasitesini 

düzenleyerek bitkigeliþimini teþvik etmesi,

•Katyon deðiþim kapasitesinin yüksek olmasý 

nedeniyle topraklarda deðiþebilir halde tutulan bitki 

besin elementleri miktarýný artýrmasý, topraklarýn 

tuzluluða ve pH deðiþimlerine karþý tamponlama 

kapasitesini geliþtirmesi,

•Aðýr bünyeli topraklarýn hacim aðýrlýðýný 

düþürerek topraklarda sýkýþmayý engellemesi, 

topraklarýn iþlenmesini kolaylaþtýrmasý,

•Toprak yüzeyinde kabuk tabakasýnýn oluþumunu 

azaltarak, toprakta infiltrasyonu arttýrmasý ve yüzey 

akýþýný azaltmasý,

•Baþta azot, fosfor ve kükürt olmak üzere 

bünyesinde bulunan birçok besin elementini bitkilerin 

ve toprak canlýlarýnýn kullanýmýna sunmasý,

•Topraklarýn fiziksel özellikleri üzerine olan olumlu 

etkileri sayesinde bitki köklerinin geliþimini teþvik 

etmesi,

•Tarým ilaçlarý, aðýr metaller ve birçok kirleticinin 

olumsuz çevresel etkilerini toprakta azaltmasý,

•Bitkiler ve toprak mikroorganizmalarý için vitamin, 

(7) hormon ve antibiyotik kaynaðý olmasý,

•Toprak mikroorganizmalarýna karbon ve enerji 

kaynaðý olarak hizmet etmesidir.

Topraklarýn organik madde kapsamýný temel 

olarak topraða düþen bitkisel artýklar ile ilave edilen 

organik gübreleroluþturur. Topraktaki organik madde 

dengesi üzerine iklim koþullarý, toprak tekstürü, 

topraklarýn kullanýlma þekli, toprak reaksiyonu ve 

topraða organik madde girdisi gibi çok çeþitli faktörler 

etki yapmaktadýr. Söz konusu faktörlerin etkilerine 

baðlý olarak Türkiye topraklarýnýn organik madde 

kapsamlarý deðiþiklik göstermektedir.Ülkemiz tarým 

topraklarýnýn büyük bir kýsmýnda organik madde 

içeriði son derece düþüktür (Þekil 1). 

Sürekli ve tek yanlý olarak kullanýlan N, P ve K'lu 

gübreler topraktaki besin maddeleri arasýndaki 

dengenin bozulmasýna neden olmaktadýr. Toprak 

verimliliðinin sürdürülebilirliði gübrelerin dengeli bir 

biçimde kullanýlmalarýyla olanaklýdýr. Bitkisel üretim 

sonucunda toprakta eksilen besin elementleri 

kimyasal ya da organik gübreler kullanýlarak 

karþýlanmalýdýr. Kimyasal gübrelerin toprakta 

oluþturduðu bazý olumsuz etkilerden dolayý son 

yýllarda dünyada ve ülkemizde organik gübrelerin 

kullanýmý ve çeþitliliði giderek artmaktadýr.

Þekil 1. Türkiye'de Tarým Topraklarýnýn Organik Madde Kapsamlarý (3)
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Çizelge 2. Yumurta Tavuðu ve Etlik Piliç Dýþkýsýnýn Besin Elementi Ýçeriði (2)

Tarýmda Tavuk Gübresi Kullanýmý 
ve Önemi

Ülkemiz tarýmýnýn karþýlaþtýðý en önemli 

darboðazlardan birisi tarým topraklarýmýzýn organik 

madde içeriklerinin düþük olmasýdýr. Bu soruna 

çözüm bulmak için organik kökenli her türlü kaynaða 

baþvurulmasý gerekmektedir. Bu kapsamda tavuk 

gübresi organik gübre ve besin maddesi kaynaðý  

olarak önemli bir potansiyel oluþturmaktadýr. Bir 

tavuktan yýlda yaklaþýk olarak 60-70 kg taze dýþký elde 

edilmektedir. Dýþkýlarýn kolayca toplanabildiði 

iþletmelerde ise tonlarca taze dýþký ortaya 

çýkmaktadýr. Tavuk dýþkýsý özellikle içerdiði azot (N) 

miktarý bakýmýndan diðer çiftlik gübrelerinden daha 

deðerlidir. Bu durum Çizelge 1'in incelenmesinden de 

anlaþýlmaktadýr. 
Bir ton taze tavuk dýþkýsý yaklaþýk olarak 39.6 kg 

azot (N), 48.09 kg fosfor (P O ) ve 21.69 kg potasyum 2 5

(K O) içerdiði düþünülürse (Çizelge1), organik 2

özelliðinin yaný sýra önemli miktarda temel besinlere 
de sahip olduðu görülmektedir. Bu deðerler 
iþletmeden iþletmeye ve yetiþtirme tekniklerine baðlý 
olarak farklýlýklar gösterebilmektedir.  Gerçekten de, 
kümes hayvanlarýnýn dýþkýlarý diðer çift l ik 
hayvanlarýnýn dýþkýlarýndan daha az nemli 
olmalarýndan dolayý, dýþkýnýn kuru madde içeriðinin 
yüksek olduðu, dolayýsýyla bitkiler açýsýndan önem 
taþýyan besin elementleriyönünden ise daha zengin 
olduðu görülmektedir. Bundan dolayý tavuk gübresinin 
kompostlama yapýlmadan doðrudan kullanýlmasý 
çoðu kez ürünlerde yanmalara neden olabilmektedir. 
Bu yüzden tavuk gübresi ya çok iyi bir kompostlama 
sonrasýnda yada sap, saman deðiþik organik atýklar 
gibi genelde besin elementi içeriði düþük 
materyallerle karýþtýrýlarak zararlý etkisi önlendikten 
sonra kullanýlmalýdýr.

Tavuk dýþkýsýnýn bileþimi hayvanýn cinsine, yaþýna, 
beslenme durumuna ve temizlik þartlarýna göre 
farklýlýk göstermektedir (Çizelge 2 ve Çizelge 3).

Çizelge 1. Deðiþik Hayvan Gübrelerinin Temel Besin Elementi Ýçerikleri. (4,6)
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Tavuk gübresinin bileþiminde bulunan azotun 
%65'i, fosforun %50'si ve potasyumun da %75'i gübre 
uygulamasýnýn ilk yýlýnda bitki tarafýndan kullanýlabilir 
hale dönüþmektedir (1). Tavuklardan elde edilen taze 
dýþký düzenli bir þekilde toplanýp saklanmadýðýnda 
önemli kayýplar oluþmaktadýr. Özel önlemler 
alýnmadýðýnda dýþkýnýn gübre deðerinin düþmesine 
yol açan en önemli neden azotun amonyak (NH ) 3

halinde kaybýdýr. Azota oranla fosfor ve potasyumda 
önemli bir kayýp görülmez. Özellikle sýcak havalarda 
dýþkýdaki organik madde ve azot kaybý en yüksek 
düzeye çýkmaktadýr.

Taze tavuk gübresinin doðrudan topraða verilmesi 
veya  ye t i þ t i r i c i l i k t e  ku l l an ý lmas ý  ye r i ne  
kompostlandýktan sonra uygulanmasý önerilmektedir. 
Kompostlama sýrasýnda taze gübrede yüksek 
düzeyde bulunan karbon (C)'nun bir kýsmý CO  olarak 2

serbest hale geçer ve gübrede C/N oraný daralarak 12 
ile 20'ye kadar geriler (7). Taze dýþkýda organik formda 
bulunan bazý bitki besin elementleri bitkilerin 
yararlanabileceði formlara dönüþür. Baþlangýçta taze 
dýþkýda yüksek olan nitrat azotu bitkilere zarar 
vermeyecek düzeylere iner. Kompost yýðýnýnda 
gerçekleþen aerobik parçalanma nedeniyle sýcaklýk 

60-80 dereceye kadar çýkar ve bu esnada yabani ot 
tohumlarý, sinekler ve hastalýk yapýcý organizmalar vb. 
etkinliklerini kaybederler (7). Kompost iþlemi 
sýrasýnda taze tavuk dýþkýsýnýn uygun olmayan bazý 
özellikleri (reaksiyon, tuzluluk vb.) iyileþtirilebilir ve 
zenginleþmesini saðlamak için çeþitli bitki besin 
elementleri ilave edilebilir.

SONUÇ

Tarýmda kaliteli ve bol ürün alabilmek için toprak 
organik maddesinin önemi þüphesizdir. Ülkemiz tarým 
topraklarýnýn büyük kýsmýnýn organik madde içeriði 
“az” sýnýfýnda yer almaktadýr. Tarým topraklarýnýn 
organik madde gereksinimlerini karþýlama konusunda 
tavuk dýþkýlarýndan kompostlanarak elde edilen 
organik formdaki gübrelerden faydalanmak hem 
tavuk dýþkýsýnýn bertaraf edilmesi hem de topraklarýn 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin 
iyileþtirilmesi açýsýndan son derece önemlidir. 
Özellikle kompostlama iþlemi sýrasýnda meydana 
gelen azot kayýplarý, uygulama dozlarý ve periyotlarý 
konusunda araþtýrmalara önem verilmelidir.

Çizelge 3. Deðiþik Sistemlerde Yetiþtirilen Tavuklardan Elde Edilen Dýþkýnýn Özellikleri (5)
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