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Abstract 

Wheat is the most important grain in the world, which is one of the main 
sources of carbohydrate, containing significant amounts of protein, minerals 
and vitamins (Walton, 1969). World population is increasing rapidly. When 
the year 2050 is reached, the world population is expected to reach 9.5 
billion. When these values are taken into consideration, it is understood how 
important the production of vegetable and animal food and aquaculture 
products are. Even today, there is a significant food gap (Er, 2009). In order 
to meet the needs arising from the rapid development of the world 
population, there is a need to increase the wheat yield per unit in the world. 
Suitable wheat varieties and fertilization can help increase wheat 
production, but the yield depends on the amount of nutrients and organic 
matter in the soil. In order to meet the needs arising from the rapid 
development of the world population, there is a need to increase the wheat 
yield per unit in the world. Suitable wheat varieties and fertilization can help 
increase wheat production, but the yield depends on the amount of nutrients 
and organic matter in the soil. Turkey's territory, except for restricted areas 
are generally poor in organic matter (Dinç et al., 2001). We should prefer 
organic agriculture which protects the balance in nature, provides balance in 
soil fertility, helps to take control of diseases and pests, provides quality 
products by leaving organic matter in the soil and enriches our soil in terms 
of organic matter. 
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Özet 

Buğday, önemli miktarda protein, mineral ve vitamin içeren, karbonhidratın 
temel kaynaklarından biri olan dünyadaki en önemli tahıldır (Walton, 1969). 
Dünya nüfusu hızla artmaktadır. 2050 yılına varıldığında, dünya nüfusunun 
9.5 milyara ulaşacağı ön görülmektedir. Bu değerler dikkate alındığında 
bitkisel ve hayvansal gıda maddeleri ile su ürünleri üretiminin ne kadar 
önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bugün şu ortamda bile önemli ölçüde gıda 
açığı vardır (Er, 2009). Dünya nüfusunun hızlı gelişiminden doğan ihtiyaçları 
karşılamak için dünyada birim başına buğday verimini artırmaya ihtiyaç 
vardır. Uygun buğday çeşidi ve gübreleme, buğday üretimini artırmaya 
yardım edebilir ancak verim topraktaki yeterli besin ve organik madde 
miktarına bağlıdır. Türkiye toprakları organik madde bakımından sınırlı 
alanlar hariç genellikle fakirdir (Dinç ve ark. 2001). Doğadaki dengeyi 
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koruyan, toprak verimliliğinde dengeyi sağlayan, hastalık ve zararlıları 
kontrol altına almada yardımcı olan, hem toprağa organik madde bırakarak  
kaliteli ürün almayı sağlayan hem de toprağımızı organik madde yönünden 
zenginleştiren organik tarımı tercih etmeliyiz. 

 

1. Giriş 

Buğday, önemli miktarda protein, mineral ve vitamin içeren, karbonhidratın temel 
kaynaklarından biri olan dünyadaki en önemli tahıldır (Walton, 1969). Ülkemizde 
23,4 milyon hektar alan tarım yapılabilir özelliktedir (Şahin vd. 2010). 

Tarım alanlarımızın nadas alanları hariç %66,4’ü (15,5 milyon hektar) tarla 
ziraatına ayrılmıştır. Bu alanın da yaklaşık %71’inde (11,1 milyon hektar) tahıl 
ekilmektedir. Toplam tahıl ekim alanları içerisinde %69’luk pay ile ilk sırada 
buğday yer almaktadır (Toprak Mahsülleri Ofisi, 2017). Dünya nüfusu hızla 
artmaktadır. 2050 yılına varıldığında, dünya nüfusunun 9.5 milyara ulaşacağı ön 
görülmektedir. Bu değerler dikkate alındığında bitkisel ve hayvansal gıda 
maddeleri ile su ürünleri üretiminin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. 
İnsanoğlunun beslenme kaynakları arasında en önemlilerinden birini teşkil eden 
buğdayın, gerek küresel ısınmanın sebep olduğu kuraklık gerekse tarım alanlarının 
gün geçtikçe azalması sonucu üretimi giderek azalmaktadır. Bugün şu ortamda bile 
önemli ölçüde gıda açığı vardır (Er, 2009). Dünya nüfusunun hızlı gelişiminden 
doğan ihtiyaçları karşılamak için dünyada birim başına buğday verimini artırmaya 
ihtiyaç vardır. Uygun buğday çeşidi ve gübreleme, buğday üretimini artırmaya 
yardım edebilir ancak verim topraktaki yeterli besin ve organik madde miktarına 
bağlıdır. Türkiye toprakları organik madde bakımından sınırlı alanlar hariç 
genellikle fakirdir (Dinç vd. 2001). Ülkemizde çeşitli bölgelere ait şimdiye kadar 
yapılmış çok sayıda analiz sonuçlarına göre topraklarımızın %75’ den fazlasında 
organik madde ve azot miktarı çok az veya az bulunmuştur. Yeterli ve fazla organik 
madde içeren topraklarımızın oranı ancak %6 dolayındadır. Topraklarda bitkilere 
elverişli azot miktarı buna kaynak olan organik madde ile yakından ilgilidir. 
Topraklarımızın %75’ inde bitkilere elverişli fosfor çok az veya az bulunmuştur. 
Fazla miktarlarda bitkilere elverişli fosfor içeren topraklarımız %14 dolayındadır. 
Potasyumda durum farklıdır. Topraklarımızın %80 inde bitkiler tarafından 
kullanılabilir potasyum fazla veya çok fazla bulunmuştur. Potasyum bakımından 
yetersiz olan topraklarımızın oranı %13 kadardır (Ergene, 1987).  
Topraklarımızdaki organik maddenin azlığı ve besin elementleri eksikliği, gerek 
çiftlik gübresinin gerekse diğer organik gübrelerin topraklara verilmesinin 
önemini ortaya koymaktadır. Gübre kullanımının tarım ürünlerinde meydana 
getirdiği artış ortalama olarak %50 civarındadır. Bu değer bazı ürünlerde %80’e 
kadar çıkabilmektedir. Bitkisel üretimde verime etkili besin maddeleri sırasıyla 
azot, fosfor ve potasyum olup; yetiştirme ortamı olan topraktan ürün miktarına 
bağlı olarak sürekli azalmaktadırlar. Azalan bitki besin maddelerini mineral ve 
organik gübreler ile yerine koymadığımız durumda toprak verimliliğinde ve buna 
bağlı olarak üründe kayıplar olacaktır (Anaç ve Okur, 1998). Türkiyede 
konvansiyonel tarım ürünleri için bir yılda 6 milyon ton kimyasal gübre, 38 bin ton 
sentetik tarım ilacı ve hormon kullanılmaktadır. Sentetik kimyasal girdileri 
kontrolsüzce kullanan konvansiyonel tarımın; kirlilik yaratarak doğal dengeyi 
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bozması, bunun sonucunda besin zinciri ile tüm canlılara ulaşabilen hayati tehlike 
oluşturmasına sebep olmaktadır (Yücel ve Altındişli, 1999). Bu kayıpları önlemek 
ve doğal kaynakları kirletmeden, doğal dengeyi bozmadan sağlıklı besin elde 
etmek, birim alanda verim ve özellikle kaliteyi yükseltmek için organik gübreler 
kullanılmalıdır. Organik gübreler; organik maddenin kaynağına göre değişik 
oranlarda azot(N), fosfor(P), potasyum(K) ve diğer besin elementlerini içerirler. 
Organik gübrelerin toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini olumlu yönde 
etkilediği uzun süredir bilinmektedir (Shirani vd., 2002).   

2. Araştırma Sonuçları 

Geleneksel tarımda kullanılan ticari gübreler, pestisitler ve herbisitler gibi tarımsal 
kimyasalların, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri görüldükçe, 
organik tarıma olan ilgi giderek artmaktadır. Tüketiciler, organik tarımdan elde 
edilen ürünlerin daha sağlıklı olduğunu düşünmekte, bilim adamları ise konuyu 
çeşitli yönleriyle araştırmaktadır. Örneğin, geleneksel ekmek yapımına göre 
organik ekmek üretiminin, daha az CO2 salınımı ve küresel ısınmaya neden olduğu, 
ancak organik buğdayın üretim merkezinden 420 km taşınması halinde farkın 
ortadan kalktığı belirtilmektedir (Meisterling vd., 2009). Organik tarımda bitkilerin 
yenilir kısımlarında nitrat birikiminin az olduğu (Herencia ve ark., 2011), deney 
farelerinin organik buğdayı tercih ettiği (Velimirov vd., 2011), organik tarımın 
çevre üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu (Tuomisto vd., 2012), toprak 
mikrobiyal biyomasını, organik karbonu ve fulvik asit fraksiyonunu yükselttiği 
(Santos vd., 2012), toprağın organik madde içeriğini (Marriott ve Wander, 2006), 
toprak verimliliğini ve biyoçeşitliliği (Mader ve vd., 2002; Hole vd., 2005) 
iyileştirdiği bildirilmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan çalışmalar 
organik gübrelerin toprak özelliklerini iyileştirdiği, ürünlerin verimini attırdığını 
göstermiştir (Olsen vd., 1970; Sommerfieldth ve Change, 1985). Ayrıca, bu 
gübreler topraktaki biyolojik aktiviteyi de önemli düzeylerde uyarmaktadırlar. 
Organik yapıdaki gübrelerin topraktaki C ve N mineralizasyonu (Hadas vd., 2004), 
mikrobiyal gruplar (Acea ve Carballas, 1996) ve enzim aktivitesi (Dinesh vd., 1998) 
üzerine etkilerine ilişkin bazı çalışmalar yapılmıştır.  

Organik kaynaklı gübrelerin ise birçok olumlu etkilerinin olması bu gübreleri ön plana 

çıkarmıstır. Toprakta bulunan besin elementlerinin yarayıslılıgı üzerine organik 

maddelerin önemli ve olumlu etkilerinin oldugu, topragın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özellikleri üzerine olan etkileri yanında bu materyallerin bitki gelişimlerini de pozitif 

yönde etkiledigi vurgulanmaktadır (Bender ve ark., 1998). Sushila ve Gajendra (2000) 

kurak alanlarda buğdaya çiftlik gübresi uygulamasının bitki gelisimini, verim ve su 

kullanım etkinligini artırdığını tespit etmislerdir. Azotça zengin organik gübre 

uygulamalarının bugdayda yüksek verim egilimi gösterdigi ve biyolojik verimini 

artırdıgı bildirilmistir (Camara ve ark., 2003). Carcea ve ark. (2002) organik olarak 

üretilen bugdayın protein, kül ve alfa amilaz aktivitesi üzerine olumlu etki yaptıgını, 

Hiltburunner ve ark. (2005) sığır gübresi bugdayın tane doldurma döneminde gövde 

agırlıgını artırdıgı ve gövdedeki yüksek besin birikiminden dolayı daha yüksek protein 

elde edildigini, Öztürk ve ark. (2011) sıgır gübresi toprağın verimliligini iyilestirerek 

bugdayın tane verimini artırdıgını bildirmislerdir. Birçok arastırmada buğdayda ahır 

gübresi uygulaması topragın su tutma kapasitesini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 
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iyilestirerek bitkinin besin elementi alımını arttıgı ve buna baglı olarak tane veriminin 

ve kalitesinin yükseldigi rapor edilmistir 

(Hiltbrunner ve ark., 2005; Olesen ve ark., 2009; Öztürk ve ark., 2011). Organik madde 

eksikliğini gidermek için her türlü bitkisel artıklar, çiftlik gübresi, tavuk gübresi, çöp 

kompostu ve organik yapıdaki sanayi atıkları kullanılabilmektedir. Bu materyaller 

topraklara besin elementi sağlamakta, ve verimi artırmaktadır. 

2008-2009 vejetasyon döneminde Gerek – 79 Ekmeklik Buğday çeşidinin 
konvansiyonel, organik ve atık mantar kompostu (0-2400-4800-7200 kg/da) 
uygulama koşullarındaki verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkilerinin 
belirlenmesi amacıyla Konya-Sarayönü koşullarında tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrür olarak yürüttükleri denemede  atık mantar kompostu 
uygulamasının konvansiyonel uygulamaya alternatif olacağı ve atık mantar 
kompostunun organik materyallerle hazırlanması durumunda, organik tarım 
üreticileri için elverişli bir gübre materyali olabileceği tespit edilmiştir (Aydın, 
2010) 

Günümüz tarım sektöründe birim alandan elde edilecek faydanın yüksek olması 

istenmektedir. Kültür bitkileri yetiştiriciliğinde yüksek verim elde etmenin koşulu 

sağlıklı gelişen bitkiler elde etmektir. Bitkilerin sağlıklı gelişmelerinin başlıca 

koşullarından biri de gübrelemedir (Ege, 2004:1). Verimin ve kalitenin yüksek 

olmasının istenmesi yoğun girdi kullanılmasına neden olmaktadır. Tarımsal üretimde 

yapılan uygulamaların, kullanılan kimyasal ve sentetik maddelerin doğal dengeyi, insan 

sağlığını ve toprak verimliliğini tehdit ettiği bir gerçektir. Tarım topraklarının 

bozulması, toprak ve suların oluşan toksik maddelerce kirlenmesi gibi birçok tehdit bu 

duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu durum ise gelecek nesillerin sağlıklı ve dengeli 

beslenmesinin teminatı olan toprakların verimliliklerini kaybetmesine neden olabilecek 

kadar önemlidir (Tarımtürk, 2016).  

Organik gübrelerin toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini olumlu yönde 
etkilediği uzun süredir bilinmektedir (Shirani vd., 2002). Dünyanın farklı 
bölgelerinde yapılan çalışmalar organik gübrelerin toprak özelliklerini iyileştirdiği, 
ürünlerin verimini attırdığını göstermiştir (Olsen vd., 1970; Sommerfieldth ve 
Change, 1985: 983). Ayrıca, bu gübreler topraktaki biyolojik aktiviteyi de önemli 
düzeylerde uyarmaktadırlar. Organik yapıdaki gübrelerin topraktaki C ve N 
mineralizasyonu (Hadas vd., 2004), mikrobiyal gruplar (Acea ve Carballas, 1996) 
ve enzim aktivitesi (Dinesh vd., 1998:510) üzerine etkilerine ilişkin bazı çalışmalar 
yapılmıştır. 

Organik yapılı gübrelerin temel fonksiyonu topraklardaki organik madde miktarını 
ve mikrobiyal aktiviteyi arttırma yolu ile toprak verimliliğini yükseltmektir. 
Toprağa organik gübre ilavesiyle artan çözünebilir C ve N toprağın mikrobiyal 
biyokütlesi için besin maddesi kaynağı olmaktadır. Bu nedenle toprakların organik 
madde içeriği toprak verimliliğinin sürdürülebilir olması açısından son derece 
büyük bir öneme sahiptir. Toprakta organik madde yetersizliği tarım alanlarında 
toprak verimliliğinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu olumsuzluğu 
ortadan kaldırmak için toprağa uygulanan organik gübreler son derece önemli bir 
role sahiptir (Tarımtürk, 2016). 
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Buğdayın kimyasal olmayan yabancı ot kontrolü ve organik gübrelerin etkisini 
belirlemek amacıyla Tarımsal Araştırma ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
deneme alanında organik buğdayın verimi iklim, uygun olmayan çeşit seçimi, besin 
eksikliği ve yabancı ot rekabeti tarafından sınırlanır. Organik gübreler ve kimyasal 
olmayan yabancı ot kontrolünün buğdayın tane verimine etkisi 2006-07, 2007-08 
ve 2008-09 ürün yıllarında Erzurum sulamasız koşullarında incelenmiştir. Tesadüf 
bloklarında faktöriyel deneme deseninde yürütülen araştırmada iki ekmeklik 
buğday çeşidi (Doğu 88 ve Kırik), üç yabancı ot kontrol yöntemi (yabancı otlu 
kontrol, elle yolma ve sık ekim) ve yedi gübre kaynağı (gübresiz, mineral NP, Bio, 
Bio SR, Leonardit, Organik Gübre ve sığır gübresi) yer almıştır. Bir ıslah çeşidi olan 
Doğu 88 yerel Kırik çeşidine göre daha yüksek yaprak alanı indeksi, tane dolum 
süresi, m2 ’de başak sayısı, başakta tane sayısı, tane verimi ve hasat indeksine 
sahip olmuştur. Organik gübrelerden en yüksek tane verimini sığır gübresi 
sağlamış, bunu organik gübre izlemiştir. Gübresiz koşullara göre tane verimini 
sığır gübresi %25.6, organik gübre ise %23.2 oranında artırmış olup, verim 
artışları başlıca m2 ’deki başak sayısı artışları ile ilgili olmuştur (Bulut vd., 2012), 

Kompost ve Organik Gübrenin Çeşitli Seviyelerde Kullanımının Buğdayın Gelişimi 
ve Verimi Üzerine Etkisini belirlemek için yaptıkları araştırmada, organik gübre 
uygulamalarının buğdayda tane verimini kontrole oranla yaklaşık 11.13 (105 %) 
ton 13.53 (128 %) g pot artırdığını belirlemişlerdir. Buğdayda bitki boyu, kardeş 
sayısı, başak uzunluğu, saman verimi, tane verimi, 1000 tane ağırlığının istatiksel 
olarak kontrolden farklı olduğunu, uzun zaman için çeşitli organik gübre 
uygulamalarının ürün verimliliğini önemli derecede geliştireceğini bulmuşlardır 
(Ibrahim vd., 2008). 

Kışlık buğdayın, gelişim, üretim ve besin dinamitleri üzerine organik gübrenin 

etkilerini, aynı zamanda toprak ve buğday bitkilerindeki iz elementlerinin 

konsantrasyonu üzerine etkisini belirlemek amacıyla iki gelişme sezonunda bir çalışma 

yürütmüşlerdir. 16 ve 32 mg kuru ağırlık ha-1 yr
-1

 dozlarında çiftlik gübresi, 120 kg N 

ha
-1

 yr
-1

 + 80 kg P2O5 ha-1 yr
-1

 ve uygulama yapılmayan kontrol uygulaması 

yapılmıştır. Uygulama yapılmayan kontrol parselleri ile karşılaştırıldığında, gübrenin 

buğday gelişimini ve verimini uygulama dozlarına bağlı olarak değiştirdiği görülmüştür. 

Çiftlik gübresinin (32 mg kuru ağırlık ha
-1

 yr
-1

), m2deki başak sayısını artırdığı ve tane 

veriminde de inorganik gübre kullanımında elde edilen verim kadar verim alındığı tespit 

edilmiştir (Koutrobuas vd., 2016:108). 

Dünya nüfusunun artış hızı dikkate alındığında yakın gelecekte temel besin 

kaynaklarımızın yetersiz kalmasına dolayısı ile de insanların yetersiz beslenme 

problemlerinin artmasına neden olacaktır. Bununla beraber mevcut yetiştiricilikte 

giderek yoğunlaşan kimyevi gübre ve pestisit kullanımı dengeli beslenmenin dışında bir 

başka sorunla karşı karşıya kalmamıza sebep olmaktadır. Beslenme yeterli olduğu kadar 

sağlıklı da olmalıdır. Bu sebeple dünyada ve Türkiye’de her geçen gün önemi daha da 

artmakta olan organik tarım tekniklerinin temel besin kaynaklarımızdan olan buğday 

için de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. (Metin ve vd, 2010) 

Ekolojik tarım, çevre korumasına yönelik, tarımsal çevre kirliliğini önleyebilecek, 
insanlar üzerinde kimyasalların olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilecek bir 
alternatif tarım yöntemidir. Dünyadaki olumlu gelişmelere paralel olarak, 
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ülkemizde de ekolojik tarım konusunda ilk çalışmalar 1985-1986 yıllarında 
Avrupa’da faaliyet gösteren firmaların Türkiye’den ekolojik ürün talep etmeleri ve 
ekolojik üretimi tanıtmalarıyla başlamıştır (Aksoy ve Altindişli, 1989). 

3. Sonuç 

Organik tarım; toprağımıza ve insan sağlığına zarar veren kimyasal mücadele ilacı 
ve gübre kullanmadan ekim nöbeti sistemi kullanarak bitki yetiştiriciliği 
yapmaktır. Organik tarım dünyada giderek gelişmektedir. Yapılan çalışmalar 
organic önemini bize açıkça göstermektedir. Organik tarım çeşitli yönlerden 
üstünlüklere sahip olmakla beraber, ülkemizin toplam buğday ekim alanı ve 
üretim miktarı içerisinde, organik buğday henüz çok düşük paya sahiptir. 
Toprağımızı ve insan sağlığını korumak, uzun yıllar boyunca yüksek verim 
alabilmek, gelecek kuşaklara verimli topraklar bırakmak için  organik tarım 
yapmalıyız. Temel besin kaynağımızın buğday olması sebebiyle buğdayda organik 
üretim, önem verilmesi gereken bir konudur. 
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