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Bitki Besleme Bilim Dalı. Erzurum 

Tarım topraklarının kalitesi veya verimlilik durumu 

hakkında bilgi edinmek , besin sağlama gücünü 

belirlemek , ekonomik ve ekolojik gübre 

önerilerinde bulunmak için sadece toprak 

analizlerine değil, bitki analizlerine de başvurulur 

Bitki analizleri 

Bitkinin tamamının ya da belirli bir aksamının 

element içeriğini ortaya koyan bir tekniktir. Bitki 

analizi ; yaprak örneği alma, örneklerin analize 

hazırlanması, laboratuvar analizi ve sonuçların 

yorumu aşamalarından oluşur. 

Genel bir kural olarak ; uzun süreli iklimsel ya da 

beslenmesel strese maruz kalmış , mekanik veya 

sinek böcek vs zararı görmüş, hastalıklı , üzerinde 

toz veya ilaç kalıntısı olan, kenar sıradaki veya 

gölgede kalmış, fide dönemini geçmemiş ( fide 

dönemindekilerin tamamı örneklenir), özel bir amaç 

yoksa, tohum ve meyve gibi generatif döneme 

geçmiş bitkilerden yaprak örneklemesi yapılmaz. 

Sipesifik bitkiler için yaprak örnekleme tekniği 

Mısır Tepe püskülü oluşumundan  koçan püskülü 

oluşana kadarki süre içinde gelişmesini tamamlamış 

olgun yapraklardan 15-20 adet örnek alınır. Bitki 

boyu 30 cm den az ise bitkinin tamamı örneklenir. 

Yonca Bitkinin üstten itibaren 15 cm  kısımdaki 

yapraklar yada çiçeklenme başlangıcında üstten 3.  

sıra yapraklar toplanır 

Soya fasulyesi Çiçeklenme süresince ya da 

çiçeklenme başlangıcında, üstten itibaren 3 yapraklı 

gelişmesini tamamlamış yapraklar toplanır. Fide 

aşamasında ise bitkinin tamamı örneklenir 

Sorgum Başaklanma öncesi veya esnasında 20-30 

bitkiden tepeden itibaren 2. yapraklar toplanır 

Antep fıstığı ve Ceviz Olgunlaşmış sürgünlerden 

bileşik yaprağın ortasındaki yaprakçık çifti toplanır. 

Elma, armut, Badem, Kayısı, Kiraz, Erik Aynı 

yıl içerisinde süren sürgün ya da gelişen bölümlerin 

üzerinde olgunlaşmasını henüz tamamlamış 

yapraklar toplanır. 



Tahıl Tepeye en yakın olgunlaşmış 4 yaprak 

Pamuk Çiçeklenme döneminde Ana gövde 

üzerinde gelişimini henüz  tamamlamış yaprak 

Bitki örneği etiketinde neler yazılmalı? 

Örneğin alındığı yer ( il, ilçe, köy). Örneğin alındığı 

mevkii. Örneğin temsil ettiği bahçe veya arazi büyüklüğü 

(dekar). Ağacın yaşı. Bitki türü. Sulama şekli. Sulu veya 

kuru ziraat yapıldığı. Daha önce verilen gübre miktarı ve 

cinsi. Örnek alınan bahçedeki bitkilerin yapraklarında 
gözlemlenen anormal belirtiler yazılır vb 

Örneklenen yapraklar kağıt torba veya bez torbalarda serin kuru 

yerde saklanmalı veya en kısa sürede laboratuvara taşınmalıdır. 
Aksi durumda havada kurutulduktan sonra ( en az 24 saat ) veya 

4-5 0Cye ayarlı buz dolabında bekletilmelidir. 
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