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GÜBRELERİN ÇUKURLARA
VERİLMESİ
Bu yöntem genell kle daha yaşlı
ağaçlar ç n geçerl d r. Meyve ağacının
taç zdüşümü esas alınarak 20-25 cm
der nl kte ve m2'de 2-3 çukur olacak
şek lde çukurlar açılmaktadır. Açılan bu
çukurlara fosforlu ve potasyumlu
gübreler ver lerek toprakla
kapatılmaktadır.
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eyve ağaçları da toprak
anal z yaptırılıp anal z
s o n u c u n a g ö r e
gübrelenmel d r.
Meyve ağaçlarında genell kle 0-30, 3060, 60-90 cm der nl kten örnek almakla
b rl kte gerekl görülürse 90-120 cm
der nl klerden de toprak örneğ alınır.
Tab k bu der nl klerden toprak
örnekler n n alınmasında kürek yeterl
değ ld r. Bu örnekler çeş tl t pte
burgularla alınab leceğ g b tarlada bu
der nl klere kadar b r çukur (boy çukuru)
kazılarak bu çukurun düzgün b r
kenarından örnekler alınab l r.
GÜBRE UYGULAMA ZAMANI
Meyve ağaçlarında gübre uygulama
zamanı bölgen n kl m ne göre
değ şmekle beraber bölgem z sah l
kuşağında Ocak, Şubat veya Mart
aylarında kışı ş ddetl olan ç kes mlerde
se Mart veya N san aylarında
yapılmalıdır. Yılın bu lk gübrelemes nde
Potasyumlu ve Fosforlu gübreler n
tamamı le azotlu gübreler n yarısı
ver lmel d r. Azotun kalan d ğer yarısı se
2-3 ay sonra sulamadan hemen önce
ver l p tırmıkla haﬁfçe karıştırıldıktan
sonra derhal sulanarak er mes
sağlanmalıdır.

GÜBRE UYGULAMA ŞEKLİ
Ağaç tacının altına ( zdüşümüne) tacın
büyüklüğüne göre gövdeden 1-3 m
uzaklıkta açılacak da re şekl ndek 15-20
cm gen şl ğ nde ve 15-20 cm
der nl ğ ndek çukura fosforlu ve
potasyumlu gübreler n tamamı ver lerek
çukur kapatılır. Fosforlu ve potasyumlu
gübreler bu şek lde ver ld kten sonra her
ağaca ver lecek azotlu gübren n yarısı
gövdeden 50-60 cm uzaktak da re
şekl ndek alan har ç olmak üzere, taç
zdüşüm alanına serp l p tırmık veya
çapa le toprağa karıştırılır. Kalan azotlu
gübre se aynı şek lde b r veya k defada
olmak üzere yaklaşık k ay ara le
sulamalardan hemen önce ver l p hemen
arkasından sulama yapılmalıdır.

Gübreler n Ağaçlar Arasındak
Hendeklere Ver lmes
Uygulama çoğunlukla kısa gövdel ya da
alçak taçlı ağaçlar ç n geçerl d r. Ağaç
sıraları arasına ağaçlardan yaklaşık 1-1,5 m
Uzaklıkta, 25–30 cm der nl k ve 40 cm
gen şl ğ nde hendekler açılmaktadır. Açılan
bu hendeklere fosforlu ve potasyumlu
gübreler n tamamı le azotlu gübreler n b r
kısmı ver lmekted r

Gübreler n Halka Şekl ndek Hendeklere
Ver lmes
Fosforlu ve gerek yorsa potasyumlu gübre
erken lkbaharda ağaç tacının altına ( zdüşüme)
açılacak 15-20 cm gen şl k ve 15-20 der nl kte
da re şekl ndek hendeğe, ver lerek üzer
toprakla doldurulur.

