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ÖZET  

 

 

AB Uzmanlık Tezi 

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KULLANILAN BİYOLOJİK GÜBRELER VE BİYOLOJİK 

GÜBRE KULLANIM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 

 

Nuray TUNÇ 

 

 

Biyogübreler, son yıllarda tarımsal faaliyetlerin mevcut zararlarını asgariye indirmek 

amacıyla tavsiye edilen alternatiflerden biridir. Yeni bir alternatif sayılan biyogübrelerin 

kullanımı son yıllarda artma eğilimi göstermektedir. Ancak kullanımının yaygınlaşması 

hususunda önünde engeller bulunmaktadır. Bu yüzden üretim ve kullanım kolaylığı 

olmasına rağmen, piyasadaki kullanımı istenen seviyede değildir.  

 

Bu çalışmada, Avrupa Ülkelerinde biyouyarcı ve bitki koruyucu ürünler olarak kullanılan, 

biyogübrenin tanımı, içeriği–kalitesi, ilgili mevzuatı ve piyasaya sürülmesinde yaşanan 

zorluklar ve sıkıntılar, sebepleri ve çözüm önerileri yer almaktadır. Ayrıca tezde ülkesel, 

bölgesel ve uluslararası çapta biyogübreye verilen öneme ve kullanım potansiyeline de 

değinilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Biyogübre, biyouyarıcı, bitki koruyucu ürünler, biyogübre mevzuatı. 
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ABSTRACT 

 

 

EU Expertise Thesis 

 

 

BIOLOGICAL FERTİLİZERS USED IN EUROPEAN UNION AND 

DETERMINATION OF ITS USAGE POTENTIAL 

 

 

 

Biofertilizers are one of the recommended alternatives in recent years in order to minimize 

the current losses of agricultural activities. The use of biofertilizers as a new alternative 

tends to increase in recent years. However, there are obstacles to its widespread use. 

production.  

 

In this thesis, the definition of biofertilizer, its content-quality, releated legislation and the 

challenges, reasons and solution proposals that have been placed on the market, which are 

used as biostimulant and plant protection products in European countries, are presented. In 

addition, the thesis also mentions importance and useage potential of biofertilizer.  

 

Keywords: Biofertilizer, biostimulant, plant protection product, legislation of biofertilizer 
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1. GİRİŞ 

 

 

 

Dünyada tarım yapılabilecek arazilerin giderek azalmasıyla birlikte artan nüfusun 

beslenmesi için daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulunca, birim alandan daha fazla ürün 

elde etmek zorunda kalınmış ve bunun sonucu olarak kimyasal girdi kullanımı oldukça 

artmıştır. Tarım alanlarındaki bu yoğun girdi kullanımı sonucu verim ve üretim artmış, fakat 

bu durum sürdürülebilir toprak verimliliğini ve doğal dengeleri tehlikeye sokmuştur 

(Tortopoğlu, 2000; Kendirli, 2010). Bunun yanında tarımda “yeşil devrim” olarak tanımlanan 

ve 1960-70’li yıllarda olabildiğince fazla üretmeyi hedefleyen anlayış da günümüzde artık 

yerini bitkisel üretimde 21. yüzyılda hakim olmaya başlayan “kaliteli üretim” yaklaşımına 

bırakmıştır. (Karaçal ve Tüfenkçi, 2010). Buna göre en ideal yaklaşım, mevcut nüfus 

ihtiyacını karşılayacak miktarda, kaliteli ve doğal dengelere zararı olmayacak şekilde 

olmalıdır.  

 

Önceleri, her gün bir yenisi bulunan sentetik kimyasal gübreler ve mücadele ilaçları 

bilinçsizce ve çok kullanılarak verim artışı elde edilmeye çalışılmıştır. Bu bilinçsiz kullanım, 

tarımı, özellikle de modern üretim yöntemlerini çevre kirliliğinin bir nedeni haline getirmiş ve 

çevreye zararlı olmanın yanında tarımsal ürün fiyatları açısından uzun vadede ekonomik 

olmamıştır (Elanwar et. al., 2010). Buna ilaveten yine değişen zaman içerisinde, genetik 

biliminin tüm teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır. Bitki ve hayvanların DNA yapıları 

değiştirilmiş, melezleme ve klonlama yöntemleri bile uygulanmıştır. Sonuçta ekolojik denge 

bozulmakta, gıdaların doğal aromaları değişmekte, kullanılan sentetik kimyasal maddeler 

canlılar üzerinde kalıtsal birtakım hastalıklara yol açabilmektedir. Buna karşın; toprak 

iyileştirici, doğal dengelere zarar vermeyen, özellikle sağlığa zararlı olmayan, ürün miktarını 

ve kalitesini arttırıcı bazı teknolojiler ve yöntemler geliştirilmek üzere çalışmalar 

yapılmaktadır.  

 

Başta gelir düzeyi yüksek ülkelerde olmak üzere birçok ülkede üretici ve tüketiciler 

örgütlenerek insanlarda toksik etki yapmayan, doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle üretilen 

tarımsal ürünleri tercih etmeye başlamışlardır. Bu amaçla insan ve çevreye dost üretim 

sistemlerini içeren, kimyasal gübre ve ilaçların kullanımını yasaklayan, organik ve yeşil 
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gübreleme ile ekim nöbeti uygulamayı parazit ve predatörler gibi doğal kaynaklardan 

yararlanmayı tavsiye eden ve üretimde ürün kalitesinin yükselmesini amaçlayan bir üretim 

şekli olan organik tarım ortaya konmuştur (Akkaya, 1999; Kendirli, 2010). Bununla birlikte 

organik tarım uygulamaları gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Dünya 

marketlerinde organik gübre kullanılarak üretilen ve pestisit uygulamaları içermeyen ürünler 

büyük rağbet görmektedir. Bu tercihler çeşitli organik materyallerin tarımda kullanım 

olanaklarının daha ayrıntılı olarak araştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır (İnal v.d., 

1996). Bu yöntemlerden biri de gübre kullanımında biyolojik alternatiflerdir. 

 

Bu anlayışı benimseyen tarımsal üretim sistemleri 1990’lı yıllarda Avrupa’da 

geliştirilmeye başlanmıştır. EUREPGAP adı ile başlayıp, 2007 yılından beri evrenselleşerek 

GLOBALGAP adını alan iyi tarım uygulamaları (İTU), başta adayı olduğumuz Avrupa 

Birliği ülkeleri olmak üzere dünyada pekçok ülkenin yasalarına girmiş, yönetmelik ve 

talimatlar ile uygulamalar detaylandırılmıştır (Karaçal ve Tüfenkçi, 2010). 

 

Ülkemizin mevcut politikaları da bu yönde olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanımız Sayın Faruk Çelik, Ekim 2016’da gübre sektörü temsilcileri ve akademisyenlerle 

bir araya gelerek tarımda organik ve kimyasal gübre kullanımı konusunu değerlendirmiştir. 

Yaptığı konuşmada “toprakların kimyasal kullanım nedeniyle çok ciddi zarar gördüğünü 

belirterek, organik gübreyle takviye edilerek toprakların tekrar güçlendirme çalışmalarının 

sürdürüleceğini” vurgulamıştır (www.tarim.gov.tr). 

 

Bu tez, halihazırda kullanılan gübre çeşitlerinin tarım ve çevreye olabilecek potansiyel 

zararlarını, buna karşın biyolojik gübrelerin çeşitlerini, içeriğini, önemini ve özellikle Avrupa 

ülkeleri ile Türkiye’deki kullanım durumunun kıyasını içermektedir.  

 

Tezin ilk bölümünde mevcut gübreler ve çevre arasındaki ilişkiye değinilmiş olup, 

halihazırda kullanılan özelikle kimyasal içerikli gübrelerin çevreye verdikleri zararlara 

değinilmiştir. İkinci bölümde biyolojik gübrelere dair genel bilgiler yer almakta olup, tanımı, 

içeriği, çeşitleri ve gübre olarak kullanıldığında tarımsal ürünlere olan potansiyel etkilerine 

değinilmiştir. Üçüncü bölümde biyogübrelerin dünya çapında en fazla kullanıldığı ülkelere 

değinilmiştir. Sonraki bölümlerde ise bunların Avrupa (AB bazında ve ayrı ayrı ülkeler 

bazında ele alınmıştır) ve Türkiye’deki kullanımına dair politika ve bilgilere yer verilmiş ve 

http://www.tarim.gov.tr/
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konuyla ilgili mevzuat içeriklerine değinilmiştir. En son bölümde ise mevcut durum 

değerlendirmesi ile birlikte öneriler kısmı özetlenmiştir. 

 

Tezin en önemli amacı; gübre konusunda konvansiyonel yöntemlere alternatif 

yenilikçi yöntemlerin değerlendirilmesidir. 
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2. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ 

 

 

 

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü’ne (IFPRI) göre, dünyada gıda 

güvencesinin sağlanabilmesi ve açlık sorununun ortaya çıkmaması için önümüzdeki yirmi yıl 

içinde dünyadaki tahıl üretiminin 1,7 milyar tondan 2,5 milyar tona çıkarılması gerektiği 

öngörülmektedir. Dünyada tarım yapılan toprakların artması söz konusu olamayacağına göre 

bu düzeydeki verim artışının mevcut tarım alanlarında ve yıllara bağlı olarak 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre gelişmekte olan ülkelerde 

gelişmiş ülkelere kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla gübre tüketilmiş olmasına rağmen kişi 

başına düşen tahıl üretimindeki artış 10 kat daha az olmuştur (Turan v.d., 2014). Bu durum 

toprak kalitesinin bozulmuş ya da çevresel streslere karşı toleransının azalmış olabileceğini 

göstermektedir.  

 

Besin maddelerinin hemen hemen tamamına yakınının elde edildiği toprak, tarımsal 

üretimin vazgeçilmez bir unsurudur ve yeterli önlemlerle korunamadığında yitirilebilen 

kaynaklardandır. 1 cm toprak, yaklaşık 250 yılda oluşmaktadır. Verimli tarım topraklarının 

oluşum süreci ise hızlandırılamamaktadır (Taşkaya, 2004; Bellitürk, 2015). 

 

Bitkiler için mutlak gerekli bitki besin maddeleri mevcuttur. Birçok biyogübre çeşidi 

bu makro ve mikro besin elementlerini içerir ya da farklı ortamdaki bu besin elementlerini 

bitki için kullanılabilir hale getirir (Tunç, 2015). 
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Çizelge 2.1. Bitkiler İçin Mutlak Gerekli Besin Elementleri (Kaynak: Dennis, 1971; Kacar ve Katkat, 

1998) 

Organik Besin 

Elementleri 

Temel Besin 

Elementleri 

Yardımcı Besin 

Elementleri 

Mikro Besin 

Elementleri 

Fonksiyonel 

Besin 

Elementleri 

C 

H 

O 

N 

P 

K 

Mg 

Ca 

S 

B 

Mn 

Cu 

Mo 

Fe 

Zn 

Na 

Si 

V 

Cl 

Co 

 

Toprakların kimyasal, fiziksel ve biyolojik koşullarını optimum bir düzeyde tutarak 

bunların sürdürülebilir tarım ve bitkisel üretime uygun hale getirilmesi tarımda giderek daha 

da önem kazanmaktadır (Bellitürk, 2015). 

 

Bugün çeşitli basın ve internet kaynaklarına göre, dünyadaki toprakların %12’si ürün 

yetiştiriciliği amacıyla kullanılmaktadır. Bu alanın %26’sı gıda ürünlerinin ekimi için 

kullanılmaktadır ve önümüzdeki yıllarda bu alanın daha da azalacağı öngörülmektedir. Ancak 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıklamalarına göre, dünyada her 5 

saniyede 1 çocuk açlıktan ölmekte ve her yıl 1 milyon kişi bu felaketle karşı karşıya 

kalmaktadır. Açlık felaketine yol açan en önemli faktörlerin başında topraktaki verim kaybı, 

kötü çevre koşulları ve kimyasal yoğunluktan (gübre, ilaç, mazot kalıntıları) dolayı ürünlerin 

rafta kalma ömrünün uzun olmaması gelmektedir. 

 

Günümüzde tarımsal üretimde verimliliği arttırmak amacıyla kullanılan üretim 

girdileri kontrolsüz bir şekilde uygulanmaktadır. Kullanılan girdiler verimliliği arttırırken 

çevre ve insan sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Çakmakçı, 2005; Saber, 2001; 

Bockman, 1997). Son yıllarda tarımda verimliliği arttırmak amacıyla 3 çeşit girdi yoğun ve 

yanlış bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlar: Hibrid ve GDO’lu (genetiği değiştirilmiş 

organizma) tohumluk kullanımı, pestisit (tarımsal ilaç) kullanımı ve kimyevi gübre 

kullanımıdır (Bellitürk, 2015).  
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Şekil 2.1. Kontrolsüz gübre kullanımı sonucu olası olumsuz etkiler 

 

FAZLA VE UZUN SÜRELİ GÜBRE KULLANIMI 

 

 

Şekil 2.1’de özetlendiği gibi gereğinden fazla ve uzun süreli gübre kullanıldığında; 

topraklarda tuzlanma, ağır metal birikimi, besin maddesi dengesizliği, mikroorganizma 

etkinliğinin bozulması, sularda ötrofikasyon ve nitrat birikimi, havaya azot ve kükürt içeren 

gazların verilmesi, ozon tabakasının incelmesi, sera etkisi gibi çevresel problemler oluşmaya 

başlamaktadır. Bu problemlerin giderilmesi için yapılması gereken uygulamalar uzun süreçte 

ve ciddi ekonomik yatırımlar gerektirmektedir (Sönmez v.d., 2008). 

 

Kontrolsüz 

Hibrid ve 
GDO'lu 

Tohumluk 

Kimyasal 
gübreler 

Tarımsal ilaçlar 
(Pestisit vd.) 

Suda 

-Ötrofikasyon ve 
nitrat birikimi 

Havada 

-N-S gazlarının 
salımı 

-Ozon tab. 
incelmesi 

-Sera etkisi 

 

 

Toprakta 

-Tuzlanma 

-Ağır metal 
birikimi 

-Bes. mad. 
dengesizliği 

-Mikroorg. 
etkinliğinin 
bozulması 
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Şekil 2.2. Türkiye ve Avrupa tarımında gübre tüketimi (kg/ha) (2002-2013), 

 

Kaynak: (IFA,2017; World Data Bank, 2017) 

 

Şekil 2.3. Dünya ortalamasına göre gübre tüketimi (kg/ha) (2002-2013),  

 

Kaynak: (IFA,2017;World Data Bank, 2017) 

 

IFA (International Fertilizer Association-Uluslararası Gübre Derneği)’nın yayınlamış 

olduğu gübre tüketim değerleri incelendiğinde Türkiye’nin Avrupa ülkelerine oranla daha az 

gübre tükettiği görülmektedir. Ancak 2000’li yılların başlarına göre Avrupa’daki tüketim 

miktarında bir azalma gözlenmektedir. Bunun nedeni farklı teknolojilere ve alternatif gübre 

kaynaklarına yönelim olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de ise 2000’li yılların başlarına 
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oranla bir artış gerçekleşmiştir. Bunun nedeni ise tarımsal üretimin artıp, konvansiyonel 

gübreleme yöntemlerine devam edilmesi olarak değerlendirilmiştir (TÜİK, 2017).  

 

Şekil 2.3’te Dünya tarımındaki gübre tüketim grafiği incelendiğinde de gübre 

tüketiminin genelde arttığı gözlenmektedir. Bunun nedeni artan nüfusun gıda ihtiyacını 

karşılamak amacıyla gübreleme miktarında artış yapılması olarak değerlendirilmektedir.  

 

Dünya nüfusundaki artışlar ve tarımsal yöntemler birlikte göz önünde 

bulundurulduğunda gübre ihtiyacında ileri yıllarda da bir artış olması beklenmektedir.  

 

Şekil 2.4. 2025 yılına kadarki dünya gübre ihtiyacı (milyon ton) 

 

Kaynak: Fertecon, CRU, PotashCorp, 2017. 

 

Bu yüzden, toprakların verimliliğinin yanı sıra üretim gücünün arttırılmasına yönelik 

yaklaşımların geliştirilmesi, daha az kimyasal gübre tüketilmesini ve mücadele ilaçlarının 

daha az kullanılmasını sağlayacaktır. Ayrıca günümüzde toprağın verimlilik ve üretkenlik 

gücünü arttırmaya yönelik biyoteknolojik yaklaşım ve süreçlerin kullanımı, toprakta oluşan 

bu sorunların aşılmasında önemli dönüm noktalarından biri olacaktır (Turan v.d., 2014). 

 

 

Milyon ton Azot (N) 

(N)(N)(N

) 

Fosfat (P) Potasyum (K) 



 

9 

 

3. BİYOLOJİK GÜBRELER 

 

 

 

Bitkisel ve hayvansal besinlerin kaynağı topraktır. Toprağın verim gücü ise içindeki 

besin maddelerinin yeterli miktarda bulunmasına bağlıdır (Anonim, 2014). Tarımsal üretimi 

sınırlayan en önemli faktör düşük toprak verimliliğidir. Toprak verimliliğinin uygun seviyeye 

getirilmesi için bitki gelişimine yönelik ihtiyaç duyulan besin elementlerinin gübreleme ile 

toprağa ilave edilmesi gerekmektedir (El Sheikh et. al., 2005; Bilen, 2014). Bunun için 

kullanılan girdilerin (gübre gibi) meydana getirdiği olumsuz etkiler ilk olarak yoğun girdilerin 

kullanıldığı gelişmiş ülkelerde görülmüş, yirminci yüzyılın başlarında bu olumsuz etkiler 

irdelenmeye başlanmış ve alternatif tarım ve gübreleme teknik arayışları gündeme gelmiştir. 

Bu vesile ile çevreyle uyumlu tarım tekniklerini içeren Almanca ve Kuzey Avrupa dillerinde 

“Ekolojik Tarım”, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca’da “Biyolojik Tarım”, İngilizce’de 

ise “Organik Tarım” olarak adlandırılan tarım sistemi belirlenmiştir (Kasap, 2011; Bilen, 

2014). 

 

Mevcut tarımsal uygulamalara kıyasla organik tarımın yararları aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir:   

1. Toprağın korunması ve verimliliğinin devamlılığı,  

2. Daha az su kirliliği (yer altı suyu, nehir, göl ve deniz),  

3. Yabanıl yaşamın korunması (kuşlar, kurbağalar, böcekler vb),  

4. Zengin biyoçeşitlilik, daha çeşitli ve değişken kırsal peyzaj,  

5. Çiftlik hayvanlarının daha dostça yetiştirilmesi,  

6. Dış girdilerin ve enerjinin daha az kullanımı,  

7. Hayvansal ürünlerde hormon veya antibiyotik kalıntısı olmaması,  

8. Ürün kalitesinde artış, güvenli gıda maddesi,  

9. Emek yoğun faaliyetler nedeniyle kırsal kesimde iş olanağının artması,  

10. İnsan sağlığını tehdit eden risklerin azalması (Kırımhan, 2005). 

 

Dünya marketlerinde organik gübre kullanılarak üretilen ve pestisit uygulamaları 

içermeyen ürünler büyük rağbet görmektedir. Bu tercihler çeşitli organik materyallerin 

tarımda kullanım olanaklarının daha ayrıntılı olarak araştırılması gerektiğini ortaya 
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koymaktadır (İnal v.d., 1996). Bunlardan biri; eskilerden bu yana, bazı bakteri ve alg çeşitleri 

gibi, biyolojik canlıların direkt gübre olarak kullanımı (Yazıcı ve Kaynak, 2001), ya da 

halihazırda kullanılıyor olan gübrelerle kombine edilerek kullanımıdır (Mulbry v.d., 2005; 

Tunç, 2015). 

 

Biyolojik tarımdaki gelişmelerle birlikte; sürdürülebilir tarım sisteminde ürün verimini 

ve toprak verimliliğini arttırdıkları çeşitli araştırmalarla belirlenmiş olan ve kimyasal 

gübrelere alternatif olarak geliştirilen biyogübreler üretilmeye başlanmıştır. Biyogübreler, 

özellikle kimyasal gübrelerin kullanımının az olduğu veya hiç kullanılmadığı tarım 

topraklarında uygulanmaya başlanmış ve bu özellikte topraklara sahip Sudan gibi bazı Afrika 

ülkelerinde yaygınlaşmıştır (Mahdi, 1993; Bilen, 2014). 

 

Tüm dünya genelinde 1980’den beri biyogübreler üzerine yapılan yatırımlar giderek 

artış göstermiştir. 30-31 Ekim 1995’te Pekin’de yapılan Ulusal İhtisas Konferansı’nda; 

biyogübrelerin ürün verimini arttırdığı, toprak verimliliğini ve biyo-elverişliliğini 

geliştirdiğini, kimyasal gübrelere olan ihtiyacı azalttığı, organik atıkları parçalayıp besin 

elementlerini açığa çıkardığı ve bunun sonucu olarak çevre kirliliğini azalttığı, ekolojik 

tarımda kullanımının diğer gübrelere göre ekonomik olduğu ve yeşil olarak yenen besinler 

için ideal gübre oldukları rapor edilmiştir. Ayrıca konferansta biyogübrelerin kullanımını 

teşvik edici kararlar alınmış ve bu kararlar neticesinde bu gübreler daha fazla yaygınlaşmaya 

başlamıştır (Chen ve Xiong, 1997; Bilen, 2014).  

 

Yapılan araştırmalar biyogübrelerin ürün veriminde yaklaşık %10-25’lik bir artış 

sağladığını da ortaya koymuştur (Kholkute, 2013). 

 

3.1 Biyogübrelerin Tanım ve İçerikleri 

 

3.1.1 Farklı Ülkelerde Biyogübrelerin Tanımı 

 

Biyogübre terimi, biyolojik gübre teriminin kısaltmasından; yaşayan organizmaların 

kullanımını ifade eden “biyolojik”ten türemiştir. Sıklıkla bilimsel literatür, bitki gelişimini 

ilerletici etki gösteren basit bir mikroorganizma için biyogübre terimine atıfta bulunur. Ancak 
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mikroorganizmaların bitki gelişimindeki çalışma mekanizmaları biyogübrelerden farklı 

terimlerle anılmasını gerektirmiştir. 

 

FAO’nun 2006’da yayınlanan bir raporuna göre en genel anlamda; biyogübre, 

atmosferik N’u fikse eden veya toprak besleyicilerini çözündürme / harekete geçirme 

konusunda yardımcı olan ve büyümeyi teşvik eden maddeler salgılayan bakteriler, mantarlar, 

aktinomisetler ve tek veya kombinasyon halindeki algler gibi yaşayan veya uyku halindeki 

mikro organizmaları içeren ürünler için kullanılan, geniş bir terimdir. Ayrıca biyouyarıcılar 

veya mikrobik kültürler olarak da bilinirler. Ancak, yaygın olarak kullanılmasına rağmen, 

biyolojik gübreleme terimi yanlış bir isim olarak değerlendirilmektedir. Gübrelerin aksine, 

bunlar, yeşil gübre olarak kullanılan Azolla haricinde, içinde bulunan besin maddelerini 

sağlamak için kullanılmazlar (FAO, 2006). 

 

Biyogübre gibi pazarlanabilir ürünlerin resmi tanımları, bunları pazarlamak isteyen 

üreticiler için anahtar hükmündedir.  

 

AB ve ABD’de halihazırda “biyogübre” teriminin resmi bir tanımı veya özelliklerini 

açıklayan spesifik resmi bir provizyonu mevcut değildir. AB’nde mikroorganizmalar (bakteri, 

virüs ve mantarlar) olası girdiler olarak 889/2008 sayılı AB Komisyon Tüzüğü organik ürün 

olarak yer almıştır, ancak sadece zararlı ve hastalıkların biyolojik kontrolü için. Bunun gibi 

biyokontrol ajanı olarak bitki kontrol ürünleriyle ilgili hukuki çerçevede listelenmiştir. Benzer 

şekilde Amerikan Ulusal Organik Programı da sadece bitki korumasına yönelik biyolojik 

organların kullanım durumunu dikkate almıştır. 

 

Biyogübreler için spesifik yasal tanım olmamasından kaynaklanan zorluklar özellikle 

arbüsküler mikorizal fungiler (AMF) içeren ürünler göz önünde bulundurulduğunda ön plana 

çıkmaktadır. 1999 yılında AMF ve sadece biyouyarıcı içeren ve büyüme teşvik edici 

özellikleri olan bir ürün, bitki koruma ürünü olarak sınıflandırılmamıştır. Ancak 2003 ve 2008 

yıllarında AMF bazlı fakat fungi ile savaşan ya da kök sistemini koruyan başka 2 ürün 

biyolojik kontrol ajanları olarak değerlendirilmiş, biyolojik kontrol maddeleri için geçerli olan 

kurallara bağlı olarak kayıt altına alınmıştır (1107/2009 sayılı AB Yönetmeliği). 

 

Tarımın yaygın olduğu Hindistan, biyogübre konusunda belki de en mükemmel legal 

çerçeveye sahip olan ülkedir. Hindistan Tarım Bakanlığı tarafından 2006’da, “Zorunlu Mallar 
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Yasası” altında biyogübreleri içeren bir yönetmelik yayınlanmış, daha sonra 2009’da bu 

yönetmelik düzeltilmiştir. Bu tanıma göre biyogübre terimi “sıvı veya katı halde, yaşayan 

mikroorganizma içeren ürün anlamına gelmektedir ve bu ürün azot fiksasyonu, fosfor 

çözünürlüğü veya besin taşınımında toprak veya ürün verimliliğini arttırır. 

 

Gelişmekte olan ülkelerde, daha sürdürülebilir ve çevreye duyarlı tarımsal aktiviteler 

içeren politika eğilimleri ve mikrobik gübre piyasalarının küreselleşmesi göz önünde 

bulundurulduğunda, biyogübrelerin (diğer bir deyişle mikroorganizma içeren formüllü 

ürünlerin) üretim ve kullanımını destekleyen uygun standartlar ve yasal koşullara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunlar, ilk aşamada ISO (International Organization for Standardization) 

standartları üzerinden uluslararası düzeyde gübre ve toprak düzenleyicileri için mevcut 

standartlar güncellenerek (örneğin: 7851:1983 Gübre ve Toprak Düzenleyicileri-

Sınıflandırması ve ISO Standart 8157:1984 Gübre ve Toprak Düzenleyicileri) ya da ISO 276 

Biyoteknoloji Üzerine Teknik Komitesi altında yeni bir standart geliştirilerek 

gerçekleştirilebilir (Malusa and Vassilev, 2014). 

 

Ülkemizde ise 4 Haziran 2010’da yayınlanıp, 29 Mart 2014’te revize edilen 28956 

sayılı resmi gazetede yer alan “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, 

Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler  ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, 

İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimi”ne dair yönetmelikte “mikrobiyal gübre”le ilgili tanım ve 

değerlendirmeler ilgili yönetmeliğin Ek-5 kısmında belirtilmiştir (Resmi Gazete). 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5_LaHw57SAhVF1hoKHcpZC7AQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A
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Çizelge 3.1. Ülkemizde yürürlükte olan 29 Mart 2014 tarih ve 28956 sayılı resmi gazetede yer alan yönetmelik kapsamında “mikrobiyal gübre”ye dair 

değerlendirmeler (Resmi Gazete) 

 NO Ürünün Tip 

İsmi. 

Mikrobiyal gübrenin tanımı Ürünün içeriği Ürüne ait pH ve diğer 

istenen bilgiler 

Etiket üzerinde beyan edilmesi 

gereken zorunlu içerik 

1 

  

  

  

  

Mikroorganizma 

içeren gübre 

 

Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri ile ilgili hayati 

faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan 

besin elementlerinin sağlanmasında rol oynayan 

mikroorganizmaların ticari formülasyonlarıdır. 

 

-Bakteriler, algler ve/veya 

funguslardan oluşur. 

 

Bakteriler için:   

Canlı organizma sayısı (kob/gr 

veya kob/ml) 

 

Diğer mikroorganizmalar için:  

Klorofil a, 

Kuru hücre ağırlığı (gr/Kg veya 

gr/L) 

Misel ağırlığı (gr/Kg veya gr/L) 

veya 

Spor sayısı (adet/gr veya adet/ml) 

Mikroorganizma için 

gerekli pH ve sıcaklık 

değerleri 

-Organizma tür isimleri 

-Etkenlik deneme raporu 

-Yapraktan uygulanması 

durumunda buna ait 

patojen testi dahil 

uygulanabilirlik raporu 

-Kullanılan organizmanın 

canlılığını muhafaza 

edebildiği depolama 

şartları (sıcaklık, nem, v.b.) 

- Kullanılan 

mikroorganizma/mikroorganizmaların 

isimleri 

- Canlı mikroorganizma miktarı 

- Kullanılan mikroorganizmanın 

canlılığını muhafaza edebildiği uygun 

depolama şartları (sıcaklık, nem, ışık)  

ve süresi 

- Kullanım zamanı, dozu ve şekli 

-Ürünün çalıştığı toprak pH sı, toprak 

sıcaklığı ve toprak yapısını, 
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3.1.2 Biyogübrelerin İçerikleri 

 

Biyogübreler canlı içerikli oldukları için ürün içeriği, kalitesi ve raf ömrü 

kullanılabilirliğini ya da verimini direkt etkilemektedir. Biyogübre; 

- Tohuma, bitki yüzeyine veya toprağa uygulandığında rizosferde kolonize olan 

veya bitki dokularına giren, 

- Atmosferik azotu fikse eden, 

- Toprak fosforunu ve bitki besin elementlerinin alımını ve bitkisel gelişmeyi 

arttıran, canlı, saf veya karışık mikroorganizma formülasyonudur.  

 

Bunlar; 

- Ucuz maliyetli,  

- Bitkilere toksik etki göstermeyen, 

- Yeraltı sularını kirletmeyen, 

- Toprak asitliğini arttırmayan, 

- Toprak kökenli hastalıkları biyolojik olarak kontrol edip, bitki gelişimini uyarıcı 

(çevresel streslere karşı toleransı arttırırlar) maddeleri salgılayan canlılardır 

(Çakmakçı, 2014). 

 

Biyogübreler genelde izole edildikleri ortama geri verilmek suretiyle gübre olarak 

kullanılacaklarından yaşam koşulları mevsimsel değişiklikler dışında aynı olacaktır. Bir de 

gübre olarak kullanıldığı formu da yaşam süresi ve toprağa olan etkisini farklı 

etkileyebilecektir. Çünkü biyogübreler her zaman toprak veya bitkiye yalın halde 

uygulanmaz, etkinliğinin arttırılması amacıyla, bazen farklı türler ya da kimyasal - mineral 

gübrelerle karıştırılarak da uygulanabilmektedir. İşte bu durumlarda biyogübre olarak 

belirlenen ürünün içerik, kalite ve raf ömür bilgileri daha fazla önem kazanmaktadır.  

 

Mikroorganizmaların etkin çalışmaları, ancak substratlarını metabolize etmeleri için 

uygun ve optimal koşullar olduğunda gerçekleşmektedir. Bu koşullardan bazıları; 

- Yeterli su ve oksijen (mikroorganizmaların aerob veya anaerob olmalarına göre 

değişir), 

- ph ve 

- Bulundukları ortam sıcaklığı  
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gibi faktörlerdir.  

 

Günümüzde, yeni teknolojiler sayesinde, çok çeşitli mikrobiyal kültürler ve aşılama 

materyallerini ticari olarak piyasada bulmak mümkündür.  Mikroorganizmaların, kimyasal 

gübre ve pestisitlerin oluşturduğu problemleri çözmede alternatif olmaları nedeniyle doğal 

çiftçilik ve organik tarımda kullanılmaları yaygınlaşmaya başlamıştır (Yalçın, 2014).  

 

 3.1.2.1. Biyogübrelerin Legal İçerikleri  

 

Biyogübre kalitesinin çiftçilerce kabul görmesi ve aşılama başarısının garanti olması 

için kalitesinden emin olunmalıdır. Normal olarak “kalite” terimi sadece yoğunluk, uygun 

mikroorganizmaların yaşayabilirliğine ve saklama koşullarına atıfta bulunur (Herridge ve 

Peoples, 1990; Somasegaran ve Hoben, 1994). 

 

Ancak Malusa ve Vassilev’e (2014) göre; son kullanıcının ürün kalitesinden emin 

olması için etiket üzerinde sonradan yansıtılabilecek mevzuat üretim düzeyinde kontrol 

edilmesi için başka parametreleri de içermelidir. Üretim standardı ve etiket, parametrelerin 

açıklamalarını içermelidir; tıpkı üretim ve son kullanma tarihindeki mikrobiyal yoğunluğu, 

kullanım süresi, kabul edilebilir kirlilik, pH, nem, mikrobiyal varyant tanımı ve kullanılan 

taşıyıcının cinsi parametreleri gibi (Malusa ve Vassilev, 2014). 

 

a. Bazı AB Üyesi Ülkelerde Biyogübre Tanım ve İçeriği Açısından Mevcut 

Durum 

 

AB kalite parametrelerinde biyogübrelere özel düzenlemelerin olmaması, homojen 

olmayan ulusal veya bölgesel kurallarda boşluklar oluşmaktadır. Örneğin; 10 Temmuz 2007 

tarihli Polonya Gübre ve Gübreleme Kanunu, bitki düzenleyici kategorisinde “büyüme 

stimülatörü” içermektedir. Bunlar “bitki besinlerinden farklı bir yolla bitkilerin diğer 

metabolik proseslerini veya bitki büyümesi üzerinde pozitif etkiye sahip ürünlerdir ve 

kullanım sonrası kullanma ve saklama komutuna göre çevre, hayvan ve insan sağlığına karşı 

tehdit oluşturmamalıdır”. Bu açıklama biyogübreler için uygulanabilir olmakla birlikte, bu tür 

ürün kategorileri için özel bir gereklilik öngörülmeyebilmektedir.  
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İspanya, geleneksel sebze-meyve üreticiliğinde ve organik ürünlere öncülük eden 

ülkeler arasında İtalya’dan sonra 2. büyük ülke olup, mevzuatında “biyogübre” terimi mevcut 

değildir. En son gübrelerle ilgili resmi hüküm  (Real Decreto 506/2013) organik iyileştirme ve 

kompostta gerekli mikroorganizma miktarı belirlenmiş, ancak bitkiye yarayışlı 

mikroorganizmalar belirtilmemiştir. Gübreler; “bahçe ve tarımda kullanılan, içerikleri 

itibariyle bitkinin büyümesine performansının artmasına ve ürün kalitesinin artmasına yarayan 

ürünler olarak veya kendilerine özgü etkileriyle bazı özellikleri değiştirmesi toprak gübresini 

fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerini modifiye eden ve bazı (Royal Decree. Article 4.2) 

ihtiyaçlarını gideren ürünler” olarak tanımlanmıştır. İspanya idari sistemi yerel idarelere 

konuyla ilgili ilave düzenleme yapma yetkisi tanımaktadır. Örneğin; İspanya’nın en çok 

organik üretimi yapan, Andolucia Yerel Hükümeti organik tarımda kullanılmasına izin verilen 

bitki beslenmesini iyileştirmek için (rizobiyum, mikoriza, azotobakter vs.) toprağa veya 

tohumlara uygulanan bir organizmalar grubunca oluşturulan biyogübre denilen bir ürün 

kategorisi öngörmüştür.  

 

Ancak bu açıklama, aslında yaprak gübresi olarak kullanılan besin grupları içeren 

biyolojik fermantasyonla olan hazırlıkları da içermektedir (Junta de Andolucia). 

 

İtalya’da yalnızca “mikorizal fungus aşısı (inokula)” “topraktaki harekete sahip 

ürünler” grubuna dahil edilmiş olup, Decreto Legislativo 29 april 2010, n75’teki mevzuatta 

öngörülen “spesifik aksiyonlu ürünler” kategorisinde yer almaktadır. Yasal hüküm uyarınca 

belirlenen kalite gereklilikleri, aşının, organik toprak düzenleyici ve rizobiyum bakterileri 

tarafından oluşturulan bir substrat içerisinde sorgum kökleri üzerinde steril koşullar altında 

çoğaltılacağını öngörmektedir. Bu koşullar, özellikle de "steril koşullar" gereksinimi, organik 

substrat ihtiyacı dikkate alındığında, gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Ayrıca, kök hücre 

(rizosfer) bakterileri, mikorizal fungus açısından bakıldığında, steril olmayan bir substrat şartı 

gerektirir. Bu tür ürünlerin etiketi, son iki çeşit mikro organizmanın AMF olmadığı halde, 

(muhtemelen bir taşıyıcı olarak kullanılan) organik matriks, mikorizal mantar türlerinin adı ve 

rizosfer bakterileri ve trikoderma türlerinin adını belirtmektedir. Bu ürünü yapmak için hiçbir 

genetiği değiştirilmiş organizmanın kullanılmasına izin verilmemektedir; Salmonella spp, 

escherichia coli ve diğer aerobik mezofilik mikroorganizmalar ve nematod yumurtaları gibi 

patojenler bulunmayacaktır. 
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b. Diğer Ülkelerde Biyogübre Tanım ve İçeriği Açısından Mevcut Durum 

 

Biyogübre endüstrisinin son yıllarda güçlü bir şekilde geliştiği bazı ülkeler zaten bazı 

düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur. Çin yasal kalitesini sekiz parametreye göre belirlemiştir: 

canlı hücre miktarı, karbon ve su içeriği, pH, (katı ürünler için) granül boyutu, görünüş, 

kirlenme ve geçerlilik (Suh et. al., 2006). Yaşayan hücrelerin miktarı Çin standardı tarafından, 

farklı biyogübre çeşitlerinin kalitesini değerlendirmek için en önemli parametre olarak 

görülür. Yedi kategori mikroorganizma için tanımlanmıştır (hızlı veya yavaş büyüyen türler 

arasında ayrım yapan rizobiyum; N-fikse eden bakterileri; organik veya inorganik P üzerinde 

etki kapasitesi için ayrılmış fosfor çözündürücü bakteriler; Si- çözündürücü bakteriler ve çok 

çekirdekli konsorsiyum). 

 

Hindistan'da, Tarım Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren 1985 yılı gübrelerin 

kontrolüne ilişkin kararname, biyolojik üreticileri oluşturan farklı mikroorganizmalara ilişkin 

üretim ve pazarlama standartlarını öngörmektedir. Standart, yedi kalite parametresini belirtir: 

fiziksel form, minimum canlı hücre sayısı, kontaminasyon seviyesi, pH, taşıyıcı bazlı 

materyallerde partikül boyutu, taşıyıcı bazlı ürünlerin ağırlıkça maksimum nem yüzdesi ve 

verimlilik karakteri. Dört grup mikroorganizma düşünülmektedir: Rizobiyum, azotobakter, 

azospirillum, fosfat çözebilen bakteriler ve mikorizal mantar (Malusa ve Vassilev, 2014). 

 

3.1.2.2. Biyogübrelerin İçermesi Gereken Temel Kriterler  

 

Biyogübre işletmelerinin kalite standardı, etiketinde listelenebilen veya pazarlama 

yetkisi için dosyada sağlanması gereken parametreleri içermelidir. Parametre olarak şunların 

dikkate alınması gerekir: Minimum canlı hücre sayısı, besin çözünürlüğü ve/veya fiksasyon 

verimliliği (bakteri varlığında), bitki aşılamasındaki verimlilik (mikorizal funguslara göre), 

geçerlilik (raf ömrü ve/veya son kullanma tarihi), kirlilik seviyesi, pH, fiziksel form, karbon 

ve su içeriği (Çizelge 3.2). Canlı hücre / propagüllerin asgari sayısı ve verimlilik verileri için 

üreticinin teknik olanakları ve araştırmalardan elde edilen verileri dikkate alarak bir dizi değer 

oluşturulabilir. Ticari preparatta yer alan suşun doğru tanımlanması da gereklidir. Bu, 

moleküler biyoloji yöntemlerine ve kayıt dosyasında verilen suşun ayırt edici özelliklerine 

göre gerçekleştirilecektir. Üreticilerin etiket üzerinde hedef ürün ve uygulama yöntemlerini 

tanımlamalarını ve eklemelerini şart koşmak önemlidir. Aslında biogübre uygulanmasının 



 

18 

 

çiftçilerin çoğunluğu için yeni bir uygulama olduğunu görmek, bu alanda uygulamanın 

verimliliğini olumlu etkileyen konularda bilinçlerini arttırmak için bu tür bir talimatla 

desteklenmeleri çok önemlidir. 

 

 

Çizelge 3.2. AB'de biyolojik üreticilerin üretim ve pazarlamasını düzenleyen yasal bir hükme dahil 

edilmek üzere önerilen özelliklerin özeti (Malusa ve Vassilev, 2014) 

İhtiyaç İçerik-Kriter Öneri 

a. Biyogübre tanımı 

b.  

c.  d. Toprak besinlerini 

değiştirerek ve / veya 

bitkiler için daha fazla 

besleyici yaparak ve / 

veya bitki besin 

öğelerine erişimini 

arttırarak bitkilerin 

besin durumunu 

(büyüme ve verim) 

arttıran bir veya daha 

fazla mikroorganizma 

içeren formüle edilmiş 

ürün 

e. Kayıt amaçları için 

kalite parametreleri 

f. Kompozisyon 

g.  

h. Her kategori için 

(bakteri, mantar vs.) 

ürüne dahil edilen 

suşların listesi ve yüzde 

olarak minimum ağırlık 

miktarı (ağırlık veya 

hacim). Bilgi, suşun 

kaydedilip edilmediğini 

ve olumlu durumda 

ülkeyi de içermelidir. 

i.  

 j. Suş karakteristiği 

 

Kullanılan suşların moleküler 

karakterizasyonu 

 k. Katkı maddeleri veya 

diğer maddeler 

Malzemelerin listesi ve 

miktarları 

 l. Yaşayabilir hücrelerin / Üründe bulunan farklı PGPM 
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propagüllerin minimum 

sayısı 

türleri için geçerli olan bir dizi 

değer (gram başına koloni 

oluşturan üniteler) 

 m. Fiziksel form Katı, sıvı, jel, emülsiyon vb. 

 n. pH - 

 o. C içeriği Toplam C 

 p. Su İçeriği % 

 q. Besin çözünürlüğünde 

verimlilik 

Laboratuvar koşullarında 

bakteri veya mantar tespit 

edildiğinde 

 r. N fiksasyonunda 

verimlilik 

 

Laboratuvar koşulları altında 

tespit edilen N fikse eden 

mikroorganizmalar için 

 s. Bitki aşılamasında 

verimlilik 

Mikorizal mantarlar ve 

endofilik mikroorganizmalar 

için 

 t. Kontaminasyon düzeyi Olası kirletici madde miktarı 

(ör. Patojen mikroorganizmalar) 

 u. Geçerlilik Raf ömrü ve / veya son 

kullanma tarihi 

 v. Depolama koşulları Depolama Metodu 

Değerlendirme dosyası Etkinlik çalışmaları Tarla içinde ve/veya sera 

koşullarında elde edilecek 

tarımsal ürünler için hazırlanan 

ürünlerin (gübresel) etkinliğini 

gösteren bir dizi çalışma 

(raporlar, bilimsel makaleler), 

dozları ve metodlarıyla 

belirtilmeli. Benzer amaçlarla 

AB’ne adapte edilen İyi 

Deneysel Uygulamalar (GEP)’e 

benzer standartlara göre 

yürütülmeli.   

 Ekotoksikoloji ve toksikoloji 

çalışmaları 

Zorunlu değil; sadece 

potansiyel olarak insan 

patojenleri olan spesifik katkı 
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maddeleri ya da suşlar 

nedeniyle olası risk olması 

durumunda gereklidir. 

Ürün etiketine dahil edilecek 

veriler 

Kayıt amaçları için kalite 

parametrelerinin a, d, k, m, n 

noktalarından bahsedilen veriler 

Yukarıdaki bilgilerle aynı 

 Ürün hedef/leri Bitki ad/ları 

 Uygulama metod/ları Yöntemin açıklaması (örneğin, 

oyuk uygulaması, tohumların 

kuru tozlanması veya 

dürtülmesi, püskürtme, vb.) 

 Dozlar ve zamanlama Sezon süresince yapılan 

uygulama miktarı ve periyodu 

 

 

 

 

 

Ek bilgi veya önlemler Ürünün verimli kullanımı için 

faydalı olacak ek bilgi (örneğin, 

toprak yönetimi uygulamaları, 

kimyasal gübreleme, püskürtme 

aparat ebadı, püskürtücünün 

basıncı, vb.), 

 

 

3.2 Biyogübre Çeşitleri 

 

Farklı kaynaklarda farklı sınıflandırmaları mevcut olmakla birlikte FAO’nun 2006 

yılında yayınlanmış olan “Plant Nutrition for Food Security” isimli raporundaki genel 

sınıflandırmaya göre biyogübreler 4 ana kategoriye ayrılabilirler: 

 

 N-fikse eden biyogübreler: Rizobium, Azotobakter, Azospirillum, Clostridium ve 

Acetobacter bakterilerini içerir bunların dışında; MYA (mavi-yeşil algler) veya 

siyanobakteriler ve fern Azolla (MYA ile ortak çalışan). 

 P-çözündürücü / harekete geçiren biyogübreler: Bunlar, fosfat çözdürücü 

bakterileri (PSB) ve fosfat- çözdürücü mikroorganizmaları (PSM'leri) içerir; örneğin 

Bacillus, Pseudomonas ve Aspergillus. Mikoriza, nütrient harekete geçirici 

mantarlardır, ayrıca veziküler arbusküler mikoriza veya VA-mikoriza veya VAM 

olarak da bilinirler. 
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 Kompostlama hızlandırıcılar: (i) selülozik (Trichoderma); Ve (ii) linyolitik 

(Humicola) 

 Bitki büyümesini teşvik eden kök bakterileri (PGPR): Pseudomonas Türleri. 

Bunlar bitki besin maddeleri sağlamazlar, ancak bitki büyümesini ve performansını 

arttırırlar. 

 

Bunlardan genel olarak tarımda kullanılan en önemli biyogübreler, N fiske eden 

organizma kültürleri ve bir alt derece öneme sahip olan P çözündürücü organizma kültürlerini 

içeren biyogübrelerdir.  

 

BAF (biyolojik azot fiksasyonu), nitrojen gazının (N2) biyolojik bir süreçle amonyak 

haline dönüştürülmesini (endüstriyel N fiksasyonunun aksine) içerir. Birçok mikroorganizma 

(örneğin Rhizobium, Azotobacter ve MYA), nitrojen enzimi yardımıyla moleküler N2'yi 

kullanarak atmosferik N2'u amonyağa (NH3) indirgerler:  

 

N2 + 6H+ + 6e– ——> 2NH3 

 

BAF, bitki ömrü için önemli bir azot fiksasyon kaynağıdır. Dünya genelinde karasal 

BAF tahminleri 100 ila 290 milyon ton N / yıl aralığındadır. Bu toplamın 40-48 milyon 

tonunun tarımsal ürünler ve tarlalarda biyolojik olarak fiske edildiği tahmin edilmektedir. İlk 

ticari Rhizobium biyo gübreleme, 1895 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde nitrajin olarak 

üretilmiştir. PÇM'ler (fosfat çözündürücü mikroorganizmalar), çözünmeyen fosfat 

bileşiklerini çözen organik asitleri salgılarlar. İlk ticari P-çözündürücü biyogübre, Fosfo-

bakterin ise, daha sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde üretilmiştir. 

 

Yalnızca N fiske eden mikroorganizmalar, toprak bitki sistemine ilave bir besin 

maddesi (N) tedarik etmektedir. Diğer tüm biyolojik gübreler, zaten topraklarda bulunan besin 

maddelerini çözündürür veya harekete geçirir. Azolla, N fiske eden siyanobakteriler arasında 

yeşil bir gübre olarak değerlendirildiğinde neredeyse benzersiz bir türdür. Bu süreçte sadece 

biyolojik olarak fiske ettiği N'u değil, aynı zamanda topraktan aldığı ve kendi biyokütlesinde 

bulunan diğer besinleri de ilave eder. Rhizobium, baklagile özel olmakla birlikte, MYA ve 

Azolla, sulak alanlara özgüdür ve dolayısıyla sular altında pirinç tarımı sırasında N arzını 

arttırmada faydalıdır (FAO, 2006). 
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3.2.1. N Fikse Eden Biyogübreler: 

 

Rizobium 

 

Rizobium cinsi bakteriler, pek çok bakliyat türü bitkiyle simbiyotik ilişkiler kurabilir, 

bunun sonucunda havanın azot gazı (N2) "fiske edilir" veya bu gazı bitkiler tarafından 

kullanılabilen amonyum iyonlarına dönüştürülebilirler. Bu bakteriler toprakta sporlar halinde 

yaşarlar. Uyumlu bir türün kökü sporla yakınlaşırsa, tanıma oluşur ve simbiyoz başlar. Sporda 

kök kıl kıvırcıkları ve bir enfeksiyon ipliği görülür ve böylece bakteriler kök hücrelere girer.  

Kök hücreleri çarpılarak tepki verir ve bu da bakterileri içeren köklerde bulunan nodülleri 

oluşturur. Kök nodülleri N fiksasyon bölgesi olarak hareket eder. Büyümeleri için optimum 

sıcaklık 25-30 ° C, optimum pH ise 6-7'dir. Baklagiller (nabız, yağlı tohum ve yemlik) için 

Rizobium ile aşılama önerilir. Ortalama olarak, Rizobium aşılamasına bağlı olan verim, suyun 

toprak-iklim durumuna ve verimliliğine bağlı olarak yüzde 10 ila 60 arasında değişir. Tüm 

Rizobium türleri tüm bakliyatlarla simbiyotik bir ilişki kuramaz ve nodüller oluşturamaz. 

Bakteriler ile konukçu bitki arasında genellikle çapraz inokülasyon grupları olarak 

adlandırılan yüksek belirginlik vardır. Bununla birlikte, bazı bitkiler bir dizi Rizobium türü ile 

enfekte olabilir ve etkili simbiyotik birlik oluşturabilir. Kök-nodülü oluşturan Rizobium'un 

aksine, Azorizobium bakterileri de bulunur ve bu tropikal bakla Sesbania rostrata üzerinde 

kök nodülleri ve kök nodülleri oluşturabilir. Nodül oluşturabilen ve belirli bakliyatlı bitkilerle 

N fiske edebilen Rizobium türleri şunlardır: 

 

 Rhizobium ciceri: Nohutla nodül oluşturur. 

 Rhizobium etli: Fasulyeleri nodüle eder. 

 Rhizobium japonicum (Bradyrhizobium japonicum olarak da bilinir): Soya nodüle 

eder. 

 Rhizobium leguminosarum: Bezelye, bakla, mercimek vb. nodüle eder. 

 Rhizobium lupini: Lupinous sp. ve Ornithopus sp. nodüle eder. 

 Rhizobium meliloti: Melilotis (tatlı yonca), Medicago (yonca) ve Trigonella (çemen) 

nodüle eder. 

 Rhizobium phaseoli: Phaseolus'un ılıman türlerini nodüle eder. 

 Rhizobium trifolii: Trifolium spp. noldüle eder. 
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Çoğu toprak, bu bakterileri içerir, ancak nüfusu, ekilen ekinlerle üretken bağlantılar 

oluşturmak için yeterli veya etkili olmayabilir. Bu gibi durumlarda organizmalar yapay olarak 

sisteme dahil edilmelidir. Bu işlem genellikle ekim öncesi organizmanın bir kültür veya  

aşısını tohumla karıştırarak yapılır. Yapay olarak hazırlanan Rizobium kültürü, N arzını 

arttırmak için ekimden önce baklagillerin tohum sargısı için kullanılır ve Rizobium aşılayıcı 

veya biyo gübre olarak adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan biyolojik gübredir. 

Bakliyatın aşılanması da yaklaşık 20-40 kg N / ha'lık bir N kazanımı ile ilişkilendirilir (FAO, 

2006). 

 

Azotobakter 

 

Azotobakter, simbiyotik olmayan, aerobik olup, serbest yaşayan, N fiske edebilen bir 

toprak bakterisidir. Genel olarak ekilebilir topraklarda bulunur, ancak nüfusu nadiren 10
2
-10

3
 

/ g toprak’ı aşar. Altı türü: Azotobacter armeniacus, A. beijerinckii, A. chroococcum, A. 

nigricans, A. paspali ve A. Vinelandi’dir. Rizobium'dan farklı olarak, Azotobakter ile aşılama, 

çok çeşitli bitkiler için yapılabilir. N gübresi ile işlenmemiş ancak N fiske eden bakterilerce 

aşılanan alanlardan elde edilen tahıl verimleri, 20-35 kg N / ha uygulamasından elde edilen 

verilere benzerdir. Azotobakter aynı zamanda büyümeyi destekleyen maddeleri sentezler, 

nikotinik asit ve pantotenik asit, biyotin ve heteroauxinler, gibberellinler ve sitokinin benzeri 

maddeler gibi B grubu vitaminleri üretir ve birkaç ürünün tohum çimlenmesini geliştirir. 

Taşıyıcı ve sıvı bazlı Azotobakter biyogübreleri mevcuttur. Çiçek ve sebzeler dahil, tahıl ve 

bahçe bitkileri için de biyogübre olarak önerilirler (FAO, 2006). 

 

Azospirillum 

 

Azospirillum, spiral şeklinde N fiske eden bir bakteri olup, topraklarda ve köklerde 

yaygın olarak bulunur. Azospirillumun başlıca türleri Azospirillum brasilense ve 

Azospirillum lipoferum’dur. Köklerle ilişkili olarak 20-50 kg N / ha'yı fiske edebilirler. 

İndolasetik asit (IAA), gibberelik asit (GA), sitokininler ve vitaminler gibi hormonlar da 

üretirler (FAO, 2006).  
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Asetobakter: 

 

Asetobakter, çubuk şekilli, aerobik, N fikse edebilen bir bakteridir. Asetobakter 

diazotrofiküs, şeker kamışı kök, gövde ve yapraklarında bulunan, 200 kg N / ha'ya kadar N 

fiske eden bir bakteridir. PH 3'te büyüme potansiyeline sahiptir. Ayrıca çözünmeyen P 

formlarını da çözündürebilir. Şeker kamışı için Asetobakter ile aşılama önerilir (FAO, 2006). 

 

Mavi-Yeşil Algler: 

 

MYA, fotosentetik, tek hücreli, aerobik, N fikse eden yosunlardır. Siyanobakteriler 

olarak da bilinirler ve bazı pirinç kültürlerinin biyolojik gübrelemesi olarak kullanılırlar. 

100'den fazla MYA türünün N'u fikse ettiği bilinmektedir. Sıklıkla oluşan MYA Nostoc, 

Anabaena, Aulosira, Tolypothrix ve Calothrix'dir. Bunlar, sulak alan pirinci (çeltik) için 

biyolojik gübre olarak kullanılır ve bir ürün sezonunda 25-30 kg N / ha veya yıllık 50 kg N / 

ha sağlayabilir. MYA aynı zamanda IAA (indole acetic acid) ve GA (giberellin acid) gibi 

hormonlar salgılar ve toprak parçacıklarının bağlanmasına yardımcı olan polisakkaritler 

üreterek toprak yapısını iyileştirir (daha iyi toprak agregasyonuna neden olur). MYA ayrıca 

bir toprak düzenleyici olarak kullanılır ve dolaşık yığın oluşumuyla toprağı erozyona karşı 

korurlar. 

 

MYA büyümesi ve N fiksasyonunda topraktaki pH en önemli faktördür. MYA için en 

uygun sıcaklık yaklaşık 30-35° C'dir. Kültür ortamında MYA büyümesi için optimal pH 7.5-

10, alt sınır 6.5-7 civarındadır. Doğal koşullar altında, MYA büyümesi nötr ila alkali 

topraklarda daha iyidir. MYA’lar büyümek ve N fikse etmek için tüm bitki besinlerine ihtiyaç 

duyarlar. N’lu gübreler genellikle MYA büyümesini ve N fiksasyonunu inhibe eder. P, MYA 

büyümesini ve N fiksasyonunu arttırdığından, sulama suyunda mevcut yeterli P mevcut 

olmalıdır. Sonuç olarak, P eksikliği MYA büyümesinde ve dolayısıyla N fiksasyonunda 

belirgin bir azalmaya neden olur. Mo, MYA'nın büyümesi ve performansı için bir başka 

önemli besin maddesidir.  

 

MYA aşısı laboratuvarda veya açık alanlarda hazırlanabilir. Açık hava toprak kültürü 

yöntemi, basit, daha az pahalı ve çiftçiler tarafından kolayca adapte olunabilir. MYA, sığ 

tablalarda veya 5 kg'lık durgun su ile 4 kg toprak / m
2
'de tanklarla karıştırılır. Yaklaşık 15 gün 
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içinde toprak yüzeyinde kalın bir MYA dolaşık yığın oluşturulur ve tabla güneşte kurutulur 

(FAO, 2006). 

 

Azolla: 

 

Azolla, pirinç ekimine özel, başka bir N fikse eden biyolojik gübredir. Azolla'nın 

kendisi bir eğreltidir. N fiksasyonu, Azoli'nin yaprak boşluklarında, bir siyanobakteri olan 

Anabaena azolla tarafından gerçekleştirilir. Azolla'nın en yaygın türleri şunlardır: 

 Azolla pinnata: Bu en önemli türüdür. Doğu Yarımkürede, tropikal Afrika'da, 

Güneydoğu Asya'da yaygınca bulunur. Uygun üreme sıcaklığı 20-30 ° C'dir. 

 Azolla caroliniana: Azolla'nın çok izole edilmiş bir türüdür, böceklere dayanıklıdır, 

gölgeye toleranslıdır ve geniş bir sıcaklık aralığında gelişir. 

 Azolla filiküloidler: Soğuğa dayanıklı (-5 ºC) ve ısıya duyarlı (30 ° C'yi aşan). 

 Azolla microphylla: Isıya dayanıklı,  fakat soğuğa karşı duyarlıdır. 

 Azolla nilotica: Afrika’nın Nil Nehri'nde oluştuğu bildirilmiştir. 

 

Ortalama olarak, kuru Azolla, % 2.08 N, % 0.61 P2O5, % 2.05 K20 ve 14: 1 C: N 

oranına sahiptir. Önemli miktarda K biriktirdiği bilinmektedir. Azolla, çeltik alanındaki 

sulama suyundan 30-40 kg K2O / ha biriktirebilir. N fikse eden Azolla biyokütlesi toprağa 

dahil edilir, böylece toprak ve sulama suyundaki siyanobakteriler tarafından N fikse edilir, 

eğrelti tarafından ise diğer besin maddeleri absorbe edilir. Buna göre; geleneksel bir biyolojik 

gübreye kıyasla yeşil gübreden daha fazlasıdır. Azolla'nın bir ürünü yaklaşık 20-25 gün içinde 

pirinç tarlasına 20-40 kg N / ha sağlayabilir. Azolla, normal büyüme için gerekli bitki 

besinlerini gerektirir. Suda yaşayan yapısı nedeniyle bu elementler toprak suyunda 

bulunmalıdır. Herhangi bir öğenin eksikliği, büyümesini ve N fiksasyonunu olumsuz olarak 

etkiler. Bu bakımdan, Azolla tarımsal bir ürün gibi davranır. P önemli bir elementtir ve 

eksikliği yetersiz büyüme, pembe veya kırmızı renklenme, kök kıvrılması ve azalan N içeriği 

ile sonuçlanır. Sıcaklık, Azolla'nın büyümesini sınırlayan önemli bir faktördür ve çoğu tür için 

optimum olan 25-30 ° C'dir. Azolla'nın 3.5-10.0 pH aralığında hayatta kalabilmesine rağmen, 

5-8'lik bir pH optimum seviyedir (FAO, 2006). 
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3.2.2. P Çözündürücü Biyogübreler: 

 

Az çözünen formlarda bulunan P’ları da açarak topraklarda P varlığını arttırmak için 

organizmaların kullanılması üzerine çokça araştırma yapılmıştır. Bilinen en eski P-

çözündürücü biyogübre, Fosfo-bakterin, Bacillus megatherium var. Fosfatikum içermektedir. 

Fosfat çözündürücü organizmalar şunları içermektedir: 

 Bakteri: Bacillus megatherium var. phosphaticum, Bacillus polymyxa, Bacillus 

subtilis, Pseudomonas striata, Agrobacterium sp.; Acetobacter diazotrophicus, vs., 

 Mantar: Aspergillus awamori, Penicillium digitatum, and Penicillium belaji; 

 Maya: Saccharomyces sp., vs.; 

 Aktinomisetler: Streptomyces sp., Nocardia sp.. 

 

Bakteriye ek olarak, Penicillium belaji mantarı, kalkerli topraklarda yerli P 

mevcudiyetini arttırdığı gösterilmiştir. Bu tür biyolojik gübrelerin toprak aşılamasına 

verdikleri cevaplar tespit edilmiş, ancak bunlar ortalama % 10 civarında düşük ve çokça 

değişken olarak değerlendirilmektedir. Mevcut kanıtlara dayanarak, yakın gelecekte 

mikroorganizmalarla aşılamanın bitki P beslenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağı pek 

muhtemel görünmemektedir. Bununla birlikte, Hindistan gibi bazı ülkelerde, P çözdürücü 

biyogübreler popüler hale gelmektedir. Genellikle, P-çözündürücü bir biyolojik gübre 

hazırlarken birden fazla organizma kullanılır (FAO, 2006). 

 

3.2.3. Nütrient Harekete Geçiren Biyogübreler: 

 

Topraktaki nütrient hareketlendiriciler arasında en belirgin olan toprak mantarı 

mikorizadır. Bunlar ev sahibi bitkilerin kökleri ile simbiyotik ilişkiler oluştururlar. Bunlar iki 

tiptir:  

 Ectomikoriza: Pinus ve Ökaliptus gibi sınırlı sayıdaki bitki köklerinin yüzeyinde 

küçük bir hif kılıfı oluştururlar. 

 Endomikoriza: Bunlar köklere nüfuz eder ve kortikal hücreler arasında büyür (FAO, 

2006). 
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3.3 Biyogübrelerin Ürünler Üzerine Etkileri 

 

Biyogübrelerin bazıları bitkisel hormon üretimiyle bitki büyümesini teşvik 

etmektedirler. Bunlardan oksinler, sitokininler ve giberallinler gibi hormonların üretilmesi 

bitki gelişimi ve kalitesinde doğrudan ve/veya dolaylı etki sağlamaktadırlar.  

 

Doğrudan mekanizmalar; 

- Biyolojik azot fiksasyonu,  

- Çevresel stresi azaltma, 

- Bakteri- bitki ilişkisinde uyum, 

- İnorganik fosfor çözünürlüğünün arttırılması, 

- Organik fosfor bileşiklerinin mineralizasyonu, 

- Demir alımının arttırılması ve bazı izelementlerin oranında artış sağlama, 

- Vitamin sentezi, 

- Kök geçirgenliğini arttırma. 

 

Dolaylı mekanizmalar; 

- Antibiyotik üretimi ile hastalıkları azaltan biyokontrol ajanları olarak rol almaları, 

- Değişik organik bileşiklerle kirlenmiş olan topraklarda engelleyici ksenobiyotikleri 

parçalayarak bitkileri korumaları olarak sayılmaktadır (Esitken v.d., 2003a,b; Elsheikh 

ve Elzidany, 1997; Çakmakçı, 2006; Güneş v.d., 2012). 

 

Çizelge 3.3. Bitki büyümesini düzenlemeyle ilgili bazı önemli faktörler (Ping ve Boland, 2004) 

Mikroorganizma Bakteriyel Salgı Bitki Bitkideki Etkisi 

 Bitkisel Hormonlar   

Pseudomonas Oksinler Arabidopsis Morfogenesis, 

gelişmeyi 

düzenleyici 

Rhizobium Gibberalinler Pirinç Gelişmeyi teşvik 

etme 

Rhizobium Sitokininler Kanola Gelişmeyi teşvik 

etme 

Pseudomonas Etilen Pueraria lobata Gelişmeyi teşvik 
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etme 

 Hücre dışı Enzimler   

Enterobacter ACC deaminaz Kanola Etilen üretimini 

azaltma  

Rhizobium Fosfataz Mısır İnorganik fosfatları 

mineralize etme 

 Organik asitler   

Pseudomonas,  

Rhizobium, Bacillus  

Glukonik asit,  

2-ketoglukonik asit  

Genel  

 

Organik fosfatları 

çözme  

 Yüzey Faktörleri   

Pseudomonas  Fillagelinler  Arabidopsis  Sistemik uyarılmış 

dayanım  

Pseudomonas  Lipopolisakkaritler  Turp ve Karanfil  Sistemik uyarılmış 

dayanım  

 Antibiyotikler    

Pseudomonas  Pyuloteorin, 

Phenazin  

Genel  Konak bitkiyi 

koruma  

 Uçucu Maddeler   

Bacillus sp.  2R,3R-Butanediol, 

acetoin  

Arabidopsis thaliana  Gelişmeyi teşvik 

etme  

Bacillus sp.  2R,3R-Butanediol, 

acetoin  

Arabidopsis thaliana  Sistemik uyarılmış 

dayanım  

 

 

 

Çizelge 3.4. Farklı Bitkilerde test edilen bitki gelişmesini teşvik edici bakteriler (Çakmakçı 2005) 

Bakteri  Bitki  Ortam  Sonuçlar/ artış  Referans  

Azospirillum 

brasilense  

Azospirillum spp.  

Sorgum  

Sorgum  

S  

T  

Kuru madde, yaprak alanı, kök 

sayı ve uzunluk %33-40, 

hidrolik geçirgenlik %25-40 

artış  

% 12-18.5 verim artışı  

Sarig vd. 1992 

,1998  

 

A. brasilense  

 

Fasulye  

 

BBK  

 

Kök ve gövde ağırlığı artışı  Vedder-Weiss vd. 

1999  

A. brasilense  

A. brasilense Cd  

A. brasilense Cd 

245  

Sorgum, buğday, 

arpa, mısır, yulaf, 

sorgum  

 

T  

T  

S, T  

%25 verim artışı, hafif toprak ve 

orta gübre uygun, kök sayısı, 

uzunluğu, kök ve gövde ağ. 

artışı  

Dobbelaere ve ak. 

2001  

 

A. brasilense Cd  Sorgum, sudanotu  T  %11-24 verim artışı  Smit vd. 1984  

A. brasilense Cd  Mısır  T  %35-40 mineral gübreyi Okon ve L-
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A. lipoferum Br-17  

A. brasilense Sp111  

Azospirillum spp.  

 

Buğday  

Mısır  

T  

 

T  

karşılama, verim artışı iklime 

bağlı, hafif toprak ve orta N 

verim artışı  

Gonzalez, 1994  

 

A. brasilense Cd  Nohut, bakla  S, T  Kök, gövde, verim artışı,  Hamaoui vd. 2001  

A. brasilense Cd  

A. lipoferum Az-30  

Darı  T  %21-30 verim artışı  Di Ciocco ve R.-

Caceres,1994  

A. brasilense Cd  

B. polymyxa  

Buğday  

 

T  

 

Verim artışı  

 

Caceres vd., 1996  

 

A. brasilense NO40  Pirinç  T  %15-20 verim artışı  Omar vd. 1989  

A. lipoferum  

X. maltophla  

Ayçiçeği  

Ayçiçeği  

S  

L,S  

Gelişme ve çimlenme teşviki 

Çimlenme oranı artışı  

Fages ve Arsac, 

1991  

 

A. lipoferum CRTI  Mısır  

 

T  

 

N oranı artış, geniş kök sistemi  Jacoud vd. 1998  

 

Azospirillum spp.  Buğday  T  %- 15.8-31 verim değişimi  Baldani vd. 1987  

 

Azospirillum spp.  

 

Darı  

Hardal  

Çeltik  

T  

T  

T  

%-12.1-31.7 verim değişim,  

%16-128 verim artışı  

%4.9-15.5 verim artışı  

Kloepper vd. 1989  

 

Azospirillum spp.  Mısır  T  %11-14 verim artışı  Fallik ve Okon, 

1996  

Azospirillum spp.  Mısır  T  Kuru madde ve Mg artış  Hernandez vd.1997  

Azospirillum spp.  Mısır  S  Glutamat sentez ve dehidrojenaz 

aktivite, kök ve yaprak N artış  

Ribaudo vd. 2001  

 

Azospirillum spp.  Buğday  S  Biyokütle, dane, protein ve N 

artış  

Saubidet vd. 2002  

Azotobacter,  

Enterobacter spp.  

Xanthobacter spp  

Çeltik  

 

T  

 

Kuru madde, dane, N akımı % 

6-24 artış, YAİ, klorofil oranı 

artış  

Alam vd. 2001  

 

B. amyliquefaciens  

B. pumilis, B. 

subtilis  

B. cereus  

Domates, biber  

 

T  

 

Bitki gelişmesi, yaprak alanı, 

kök-gövde ağırlığı, meyve 

verimi artışı, nematot azalması  

Kokalis-Burelle vd. 

2002  

 

B. polymyxa  

B. megaterium  

Şeker pancarı, arpa  

 

S, T  %7.5-16.5 şeker pancarı kök, 

%8.4-18.2 arpa dane verim artışı  

Çakmakçı vd. 1999  

 

B. polymyxa,  

Burkholderia spp.,  

Pseudomonas spp.  

Şeker pancarı  

 

T  

 

%6.1-13.0 kök, %7.8 şeker 

verim artışı  

 

Çakmakcı vd. 2001  

 

Bacillus sp.  Sorgum  T  %15.3-33 verim artış  Broadbent vd. 1977  

B. subtilis A-13  Yerfıstığı  T  %37 verim, su, besin sıcaklık Turner ve 



 

30 

 

stresi ile rispons artar,  Backman, 1991  

B. subtilis B2  Soğan  BBK  %12-94 gövde kuru ağ. %13-

100 kök kuru ağ., artışı  

Reddy ve Rahe, 

1989  

Beijerinckia mobilis  

Clostridium spp  

Pancar, Arpa, 

Buğday, turp  

L, S  Çimlenme, uzunluk ve ağ. artışı  Polyanskaya vd.  

2000  

Burk. vietnamiensis  Çeltik  T, S  % 33 gövde uzunluğu, % 53 kök 

ag., % 13-22 dane verimi artışı  

Tran Van vd. 2000  

Bacillus spp.  Şekerpancarı, arpa  T  İkili aşılama pancar %11.9-12.4, 

arpa % 7.4-9.3 verim artışı  

Şahin vd., 2004  

E. cloacea CAL3  Domates, biber,  S  Fide gelişimini teşvik  Mayak vd. 2001  

P. cepacia R85,  

P. fluorescens R104  

P. putida R111  

Kışlık buğday  BBK,T  % 46-75 dane verim artışı  De Freitas ve 

Germida, 1992a,b  

P. chlororaphis  Yazlık buğday  T, L.  %6-8 çimlenme artışı, Fusarium 

culmorum kontrolü,  

Kropp vd. 1996  

P. corrgata  

A. chroococcum  

Horozibiği, ragi   Gelişme ve N artışı, doğal 

bakteri gelişiminin teşviki  

Pandey vd. 1999  

P. fluorescens  Domates  S  %5.6-9.4 verim arştı  Gagne vd., 1993  

P. fluorescens  

P. corrugate  

S. plymthica  

Hıyar  

 

T  

 

%12 meyve sayısı,%18 meyve 

ag. Artışı, Pythium enfekte 

edilen toprakta % 18 verim artışı  

McCullaugh vd. 

1996  

P. fluorescens, B. 

pumilus  

Yaban yasemini   Yaprak alanı ve gövde çapı artışı  De Silva vd. 2000  

P. putida, B. 

subtilis  

B. cereus,E. 

aerogenes  

E. agglomerans  

Hıyar  

 

BBK, 

S  

 

B.subtilis ile Kok uzunluğu, % 

29 bitki ağ., % 14 meyve verimi 

%50 meyve sayısı artışı  

Uthede vd. 1999  

 

P. putida GR12-2  

 

Kanola, marul, 

domates, arpa, 

buğday, yulaf  

BBK  

 

Dikotiledon bitki kök gelişimi 

artışı  

 

Hall vd. 1996  

 

Pseudomonas spp.  

Variovovax spp.  

Phyllobacterium 

spp.  

Kanola  

 

BBK  

 

%11-52 kök kuru ağ. artışı,  

 

Bertrand vd. 2001  

 

Pseudomonas sp.  Patates  S, T  Serada bitki ağ., tarlada yumru 

verimi artışı  

Frommel vd. 1993  

Pseudomonas spp.  Şeker pancarı  S, T  Sera fide ağırlığı, tarla verim 

artışı, hastalıklara antagonizm  

Suslow ve Schroth, 

1982  
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Pseudomonas spp  Patates, Pirinç  T  % -14 ile 33 verim değişimi, % 

3-160 verim artışı  

Kloepper vd. 1989  

 

Pseudomonas spp  Mısır, arpa, buğday  T  %15-25 verim artışı  Iswandi vd. 1987  

P. syringae pv.  Fasulye  S  Protein artışı, patojen kontrolü  Alstrom 1995  

Pseudomonas W34  

B. cereus S18  

Marul, domates  

 

S  Fide biyokütle artışı, % 9 verim 

artışı  

 

Hoffmann-

Hergarten vd. 1998  

S. Liqufaciens, 

Bacillus spp., 

Pseudomonas spp.  

Mısır  

 

S  %8-14 verim artışı,  

 

Lalande vd. 1989  

 

A.: Azospirillum, B.: Bacillus, Burk.: Burkholderia, P.: Pseudomonas, S.: Serratia, , X.: Xanthomonas; T: Tarla, S:Sera, BBK: Bitki 

büyütme kabini, L: Laboratuar 
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4. TÜRKİYE’DE DURUM 

 

 

 

Türkiye’de, biyogübrelerin tarımda kullanılması 1990’lı yıllardan sonra 

yaygınlaşmıştır (Kiper, 2013). AB’ne göre biyogübreyi daha çok çalışan ve araştıran 

Ülkemizde biyogübrenin tanımı daha nettir. Ayrıca mevzuat açısından da daha net bir durum 

mevcuttur. Son yıllarda biyolojik gübrelemenin kapsamı genişlemiştir.  

 

Araştırmalar dahilinde özellikle toprakta serbest yaşayan ve bitkisel gelişimi teşvik 

eden rizobakteriler (PGPR) ve biyolojik kontrol ajanları biyolojik gübreleme amacıyla 

kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu bakteriler Serratia, Pseudomonas, Burkholderia, 

Agrobacterium, Erwi nia, Xanthomonas, Azospirillum, Bacillus, Enterobacter, Rhizobium, 

Alcanigenes, Arthrobacter, Acetobacter, Acinetobacter, Achromobacter, Aerobacter, 

Artrobacter, Azotobacter, Clostridium, Klebsiellla, Micrococcus, Rhodobacter, 

Rhodospirrilum ve Flavobacterium spp türlerine ait suşları içermektedir. Ayrıca Chaetomium, 

Trichoderma, Gliocladium, mycorrhizal fungi (ectomycorr hiza ve arbuscular mycorrhizae) 

Glomus, Aspergillus ve Penicillium türlerine ait fungus izolatlarının da biyolojik gübre olarak 

kullanıldığı araştırmalar yapılmaktadır (Kiper, 2013). 

 

Bitkisel üretimde kimyasal gübrelerin üretim maliyetleri ve çevre sağlığını tehdit eden 

etkileri nedeniyle biyolojik gübrelere olan ilgi artmaktadır. Tarımsal sürdürülebilirliğin 

desteklenmesi, doğal kaynakların - çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi için 

kimyasal kullanımının azaltılması ve biyolojik gübre formülasyonlarında kullanılabilecek 

yeni PGPR lerin belirlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Türkiye de yapılan bazı çalışmalar da test edilen PGPR suşlarından bazılarının auksin, 

sitokinin, giberallin ve etilen gibi bitkisel hormonları üreten, asimbiyotik olarak N fikse eden, 

bitki enzim aktivitesini artıran; topraktaki organik ve inorganik minarelleri çözen; tuz 

stresinin bitki gelişmesi ve beslenmesi üzerine olan olumsuz etkilerini azaltan; vitamin, 

siderofor, antibiyotik, enzim ve antimikrobiyal bileşikler üreten özellikleri olduğu 

saptanmıştır (Kiper, 2013). 
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Türkiye’de kabul gören Rizobakteriler dışında biyogübreler de mevcut olup, bunlar da 

ilgili yönetmelikte belirtilmiştir (Bkz. Çizelge 3.1). 

 

Uygulama anlamında ilk çalışmanın “organik çay üreticiliği”nde gerçekleştirilmesi 

planlanmış, bunun için gerekli araştırmalar yapılmış, rehber kitapçıklar bastırılmış ve 

uygulamaya hazır hale gelinmiştir. Bu kapsamda ilgili toprak analizleri yapılmış, içerikleri 

belirlenmiş ve hangi özellikteki toprağa hangi gübre türünün verilebileceği yapılan analizlerle 

(pH, toprağın organik madde kapsamı, toprağın azot kapsamı, toprağın kalsiyum kapsamı, 

toprağın magnezyum kapsamı, ayrıca çinko, bakır, demir, mangan ve bor kapsamları) ortaya 

konmuştur.  

 

Yapılan analiz sonuçları da dikkate alınarak bu yıl, BÜGEM tarafından yayınlanan 

“Organik Çay Yetiştiriciliğinde Gübreleme Rehberi” oluşturulmuştur. Uygulanacak gübre 

tavsiyeleri söz konusu rehberde açık bir şekilde tablolarla belirtilmiştir. Ayrıca uygulama 

sırasında yapılacak işlemler, çiftçilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

eğitim ve ekonomik anlamında desteklenmesiyle gerçekleşecektir. 

 

4.1 Türkiye’de Biyogübre Üretimi Açısından Mevcut Durum 

 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) 2014 yılı verilerine göre, 2003-2011 

yılları arasında 306 firma organik gübre üretim, pazarlama ve ithalat izni almıştır. Türkiye’de 

organik tarımda kullanılan organik gübrelerin üretim miktarları çizelge 4.1’de verilmiştir. 

Çizelge incelendiğinde organik gübre ve özel gübrelerin üretiminde yıllar itibariyle genelde 

artış olduğu görülmektedir. Organomineral gübreler ve toprak düzenleyicilerin üretimi 2012 

yılına kadar azalırken sonrasında artmıştır; mikrobiyal gübrelerin üretiminin ise genelde 

değişmediği,  yalnızca 2013 yılında ciddi bir artış yaşandığı görülmektedir.  

 

Çizelge 4.1. Türkiye’de Yıllara göre organik gübre üretim durumu, ton (BÜGEM, 2014) 

Yıllar Organik 

Gübreler 

Organomineral 

Gübreler 

Özel 

Gübreler 

Toprak 

Düzenleyiciler 

Mikrobiyal 

Gübre 

2006 6.348.70 772.60 3.391.10 10.152.80 0.60 

2007 9.820.30 1.098.30 5.054.50 7.006.00 0.20 

2008 13.958.50 284.70 5.270.20 7.179.00 0.50 
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2009 8.234.90 63.40 7.850.40 4.231.00 0.50 

2010 11.493.10 58.50 8.545.50 4.809.40 0.50 

2011 14.234.30 43.30 10.389.00 6.745.40 0.70 

2012 10.253.90 53.10 13.458.20 2.261.20 0.90 

2013 42.056.30 1.661.40 17.013.50 12.104.80 3.121 

2014 170.716.10 69.097.50 80.174.60 64.674.70 0.50 

 

Organik tarımda kullanılan organik gübre tüketim miktarları Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. Buna göre, yıllar itibariyle, organik gübre ve özel gübrelerin tarımda kullanımı 

artarken, organomineral gübreler ve toprak düzenleyicilerin organik tarımda kullanma 

miktarlarının değişiklik gösterdiği, 2014 yılında ise ciddi oranda arttığı gözlenmektedir. 

Mikrobiyal gübrelerin kullanım miktarlarında ise 2013 yılı haricinde önemli bir değişme 

olmadığı görülmektedir.  

 

 

Çizelge 4.2. Türkiye yıllara göre organik gübre tüketim durumu, ton (BÜGEM, 2014). 

Yıllar Organik 

Gübreler 

Organomineral 

Gübreler 

Özel 

Gübreler 

Toprak 

Düzenleyiciler 

Mikrobiyal 

Gübre 

2006 5.224.20 925.60 1.964.10 7.114.80 0.60 

2007 9.979.10 1.169.30 5.746.10 6.704.10 0.20 

2008 13.945.50 433.30 5.636.60 7.352.20 0.70 

2009 8.320.30 263 7.825.50 4.085.70 0.50 

2010 11.591.80 250 6.843.70 4.571.00 0.50 

2011 10.694.20 738.50 10.152.80 6.210.90 0.70 

2012 8.590.90 1.436.70 13.659.30 7.071.90 0.90 

2013 75.320.60 2.066.60 13.700.40 14.116.50 3.70 

2014 190.879.20 126.741.00 18.485.30 63.006.50 2.70 

 

Organik gübre ithalat miktarları Çizelge 4.3’te verilmiştir. Buna göre, organik gübre, 

organomineral gübreler ve toprak düzenleyicilerin ithalatının 2012 yılına kadar giderek azalıp, 

sonrasında arttığı, özel gübrelerin ise 2006 yılından sonra ithal edilmeyip, 2013 yılında tekrar 

ithaline başlandığı görülmektedir. 
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Çizelge 4.3. Türkiye’de yıllara göre organik gübre ithalat durumu ton (BÜGEM, 2014).  

Yıllar Organik 

Gübreler 

Organomineral 

Gübreler 

Özel Gübreler Toprak 

Düzenleyiciler 

2006 293.40 206.60 18.40 120.30 

2007 213.60 622.10 0 239.40 

2008 123.30 297.10 0 50.60 

2009 107.80 99.60 0 42.50 

2010 129.30 133.70 0 55.30 

2011 209.50 148.30 0 29.50 

2012 77.80 170.30 0 0 

2013 10.802.80 176.00 9.071.60 1.000.90 

2014 31.386.80 91.365.60 6.223.70 865.70 

 

Türkiye organik gübre ihracat durumu Çizelge 4.4’te verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde, organik gübre ihracatının oldukça sınırlı olduğu ve bu durumun 2012 yılına 

kadar değişmediği, sonrasında ciddi oranda arttığı görülmektedir. 

 

Çizelge 4.4. Türkiye’de yıllara göre organik gübre ihracat durumu , ton (BÜGEM, 2014) 

Yıllar Organik Gübreler Organomineral 

Gübreler 

Toprak 

Düzenleyiciler 

2006 0 0 0 

2007 0.15 1.40 3 

2008 0.30 2.30 3.20 

2009 0 0.50 0 

2010 1.60 0 7.00 

2011 0.30 0 13 

2012 15.00 0 17.10 

2013 476.80 4.10 453.60 

2014 666.20 45.40 227.40 

 

Türkiye’de organik tarımda kullanılan organik gübre ve benzeri verim artıcı girdilerin 

üretim, tüketim, ithalat ve ihracat durumu incelendiğinde; organik tarımda organik gübre 

kullanım oranının, Türkiye’de organik tarım sektörünün gelişmesine paralel olarak giderek 

arttığı ve bu kullanılan organik gübrelerin büyük bölümünün yurt içi üretimden elde edildiği 
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ancak yeterli düzeylere ulaşmasında biyoteknolojik olarak biyogübrelerin üretiminin oldukça 

önemli olduğu görülmektedir (Kiper, 2013). 

 

4.2 Türkiye’de Biyogübrelerle İlgili Mevzuat 

 

Ülkemizde biyogübreleri içeren yönetmelik 4 Haziran 2010’da yayınlanıp, 29 Mart 

2014’te revize edilmiştir. 28956 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Tarımda Kullanılan 

Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak 

Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimi”ne dair yönetmelikte 

“mikrobiyal gübre”le ilgili tanım ve değerlendirmeler mevcuttur. Bu değerlendirmeler 

yönetmeliğin Ek-5 kısmında yer almaktadır Tanımında “Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri ile 

ilgili hayati faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan besin elementlerinin 

sağlanmasında rol oynayan mikroorganizmaların ticari formülasyonlarıdır” ifadesi 

kullanılan mikrobiyal gübrelere yönelik düzenlenmesi gerekli görülen belgeler şunlar 

olmuştur:  

 

 Üretim İzni 

 Numune İthalat İzni 

 İthalat İzni 

 Lisans Belgesi 

 Tescil Belgesi (Resmi Gazete) 

 

Üretim İzni 

Yönetmeliğin 7. Maddesi gereği; Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hayvansal 

menşeli ürünler hariç, ürünleri üreterek piyasaya arz edecek firmalar, aşağıdaki belgelerle 

birlikte Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)’e müracaat eder. 

 

a) Ek-9’da yer alan Organik Gübre Üretim İzni Müracaat Formu, 

b) Üretim süreci, 

c) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporunun firma tarafından 

onaylı sureti, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun 

düzenlenmemesi halinde Ek-7’de yer alan ilgili il müdürlüğünce düzenlenen rapor, 
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d) Sağlık Bakanlığı Mülki İdare Amirliği veya Belediye Başkanlıklarınca düzenlenen 

Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı belgesinin veya ÇED gerekli değildir 

belgesinin veya 3/10/2013’li ve 28784 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığını beyan eden yazı veya 

belge, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tarafından düzenlenen yazı veya belge 

veya Teknoloji Bölgelerinde yer alan firmalar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca verilen iznin aslı veya onaylı sureti, 

e) Ürüne ait analiz sertifikası, 

f) Ek-8’de yer alan, üretim tesisine il müdürlüğünce mahallinde yapılan inceleme 

sonunda düzenlenen uygunluk raporu, 

g) Mikrobiyal gübreler için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) tarafından 

uygulamaya konulan 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik 

kapsamında yer almadığına dair GKGM’den alınacak yazı, 

h) Mikrobiyal ürünler için ülke topraklarının uygunluğu ve verime etkisi amaçlı 

deneme raporları; bu raporlara dair yapılacak denemeler; 

- Ürünün çalıştığı toprak pH’sı, sıcaklığı ve yapısını, 

- Depolama şartları ve süresini, 

- Yurtiçi denemenin uygulanacağı uyun toprak besin maddesi içeriğini, 

- Ürünün, uygulandığı besinler üzerindeki verime etkisini, 

- Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik 

raporunu kapsamalıdır. 

Üretim iznine müracaat eden firmaların üretim tesisleri gerekli görüldüğünde yerinde 

incelenir. İstenen belgeler değerlendirilmek üzere Yetkili Komisyona sunulur. Yetkili 

Komisyon kararı doğrultusunda, izin BÜGEM tarafından verilir. 

 

Ürünün İçeriği 

Bakteriler, algler ve/veya funguslardan oluşur. Bakteriler için canlı organizma sayısı 

(kob/gr veya kob/ml), diğer mikroorganizmalar için klorofil a, kuru hücre ağırlığı (gr/kg veya 

gr/l), misel ağırlığı (gr/kg veya gr/l) veya spor sayısı (adet/gr veya adet/ml) parametreleri 

önemlidir (Mertol, 2014). 
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5. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DURUM 

 

 

 

Türkiye’de genel tabirle biyogübre olarak ele alınan kavram Avrupa Birlik mevzuatı 

veya ulusal mevzuatlarında biyouyarıcı (Plant Biostimulant-PB) yahut bitki koruma ürünleri 

(Plant Protection Product-PPP) olarak da ele alınmıştır. Biyouyarıcıların düzenleyici durumu 

bugün AB ya da ABD'de herhangi belirli ve uyumlu bir çerçevenin olmamasından dolayı 

oldukça karmaşıktır. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri üzerinde uzlaşılmış, kabul 

görmüş ortak bir biyogübre resmi tanımının olmamasıdır. 

 

Öte yandan kimyasal gübrelerden farklı olan ve hatta biyouyarıcılar altında ele alınan 

biyogübreler, AB düzeyinde halihazırda Fasıl 12 mevzuatı olan bitki koruma ürünleri 

Tüzüğüne tabidir (Regulation (EC) 1107/2009). Ayrıca, Fasıl 11 organik tarım mevzuatı 

(Commission Regulation (EC) 889/2008), mikroorganizma preparatlarının kullanımına olanak 

tanıdığı için biyogübreler AB'de organik tarımda da kullanılabilmektedir. Biyogübreleri de 

kapsayacak yeni mevzuat üzerinde ise çalışmalar devam etmektedir.  

 

 Bugün Avrupa'daki biyouyarıcılar iki yoldan birini izleyerek piyasaya sürülmektedir: 

Bunlardan biri gübrelerle ilgili ulusal düzenlemeler, diğeri ise pazardaki bitki koruma 

ürünlerinin tanıtımı için hem uluslarüstü hem de ulusal hükümleri birleştiren “Avrupa Zirai 

İlaç Yasası” dır.  

 

Bitki koruma ürünlerine ilişkin ("PPP'ler") 1107/2009 sayılı AB Tüzüğü, PPP'lerin 

geniş kapsamlı tanımı göz önüne alınarak, tüm biyouyarıcılara uygulanabilmektedir (Patrick, 

2015).  

 

Mevcut düzenlemelerin temeli ise 2003 yılında inorganik gübrelere ilişkin 

yönetmeliğin kapsamının genişletilmesi kararına dayanmaktadır. Avrupa Komisyonu, 

inorganik gübrelere ilişkin, gübrelerle ilgili 13 Ekim 2003 tarihli Konsey Yönetmeliği ve 

2003/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu Yönetmeliği kapsamını aşağıdakileri de kapsayacak 

şekilde genişletmiştir: 

 Organik gübreler, 

 Toprak düzenleyiciler, 
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 Kireçleme malzemeleri, 

 Toprak düzenleyici, 

 Bitki biyostimülanları ve 

 Tarımsal gübre ilaveleri. 

 

Yeni mevzuatla temel olarak iki hedef amaçlanmıştır: 

 Tüm AB topraklarında gübreleme materyalleri ve gübre olmayan materyallerle 

ilgili tüm materyaller için serbest dolaşımı sağlayarak etkili bir iç pazar 

yaratmak, 

 Yüksek düzeyde bir sağlık, güvenlik, çevre ve tüketici koruması sağlarken, 

Yönetmelik kapsamına giren farklı sanayilerin rekabet gücünü desteklemek. 

 

Daha spesifik olarak, hedefler aşağıdaki gibidir: 

 Tüm gübreler ve ilgili ürünler için mevzuatın uyumlaştırılması; 

 İnsan sağlığı ve çevre ile ilgili olarak piyasaya sürülen malzemenin güvenliğini garanti 

etmek; 

 Etkinlik / hizmetin sağlanması ve çiftçilerin satın alınan ürünlerin kalite yeterliliğini 

sağlaması; 

 Yenilikçi ürün pazarına erişimin kolaylaştırılması ve 

 Yetkililer ve sanayi için idari yükü azaltmak. 

 

Komisyon tarafından, o güne kadar Gübre Yönetmeliği'nin gelecekteki revizyonu 

doğrultusunda birkaç politika seçeneği geliştirilmiş ve bir düzenleyici öneri geliştirmek 

amacıyla paydaşların kapsamlı istişareleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Ayrıca mevzuat oluşturulurken bu tür tarımsal ürünler için AB mevzuatının 

geliştirilmesi amaçlı Komisyon tarafından yürütülen çalışmaları takip etmek üzere bir AB 

paydaşlar birliği (EBIC- European Biostimulant Industry Council) oluşturulmuştur (EC, 

2014). 
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5.1 Avrupa Birliğinde Biyogübrelerle İlgili Politikanın Oluşumu 

 

AB'de gübre piyasasına konulan ilk Avrupa Gübre Yönetmeliği, 18 Aralık 1975 tarihli 

ve 76/116 sayılı AB Temel Direktifi'ne dayanmakta olup, birkaç kez değiştirilmiştir. Daha 

sonra Temel Direktif ve gübrelere ilişkin 17 ilgili Direktif yerine yeni bir yasal metin geçerli 

kılınmıştır. Bu metin AB'de "AB gübrelerinin" serbest dolaşımını sağlamayı amaçlayan 

2003/2003 sayılı Yönetmeliktir. Bu yönetmelik, Temel Direktifte önemli bir değişiklik 

getirmemiştir. 

 

Gübre Yönetmeliği, gübrelerin piyasaya sürülmesine ilişkin ulusal düzenleyici bir 

çerçeveye sahiptir. Ayrıca “karşılıklı tanıma” hakkındaki 764/2008/ AB sayılı Yönetmelik, bir 

Üye Devlet'te yasal olarak pazarlanan ve AB uyumlaştırmasına tabi olmayan bir ürünün başka 

herhangi bir Üye Devlette pazarlanmasına izin vermeyi amaçlar. Bu Yönetmelik, gübre 

(örneğin, mineral, organik ve organo-mineral gübreler) ve diğer gübreleme malzemeleri 

örneğin; toprak ıslah ediciler, toprak geliştiriciler, tarımsal gübreler ve biyolojik bitki 

uyarıcılar da dahil olmak üzere ulusal pazarda yasal olarak mevcut olmayıp 

uyumlaştırılmamış malların piyasaya sürülmesi için geçerli olmuştur. 

 

Mevcut duruma göre bitki koruma ürünlerine ("PPP'ler") ilişkin 1107/2009 sayılı AB 

Yönetmeliği’nde, PPP'lerin geniş kapsamlı tanımı göz önüne alınarak, bu tanım tüm 

biyouyarıcılara uygulanabilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 2. maddesine göre: 'Bu 

Yönetmelik, kullanıcıya verilecek, aktif maddeleri, bitki koruyucuları veya sinerjistleri veya 

bunları içerecek biçimde aşağıdaki açıklamaya da uygun tasarlanan ürünler için geçerlidir: 

PPP’lere dair açıklama yapılırken;  

(a) (. . .) 

(b) Bitkilerin yaşam süreçlerini, örneğin büyümelerini etkileyen maddeler, besin 

maddeleri olarak değil, başka etkilerle etkilemektedirler, şeklinde bir ifadeye yer 

verilmektedir. 

 

Buna göre herhangi bir biyouyarıcı, bitkilerin yaşam süreçlerini bir besin maddesi 

olarak değil, bitkiyi başka yollarla da etkilemek için tasarlandığından, "bitki koruma ürünü" 

olarak düşünülebilir. Sentetik ve doğal maddeler (bitkisel maddeler ve bazik maddeler dahil) 

ve mikroorganizmalar, bu yönetmelik kapsamındadır. Tüm bitki büyüme düzenleyicileri ve 
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herbisitten koruyucu maddeler bugüne kadar bu PPP düzenlemesine göre tescil edilmiştir ve 

bunlar, bitkiyi zararlılara veya hastalıklara karşı korumazlarsa bile, bitki fizyolojisi ile 

etkileşime giren maddeler olarak değerlendirilirler.  

 

Biyouyarıcıları geliştiren pekçok şirketin KOBİ olması ve biyouyarıcıların temel 

etkileri arasında “bitki besleme ve büyümesini geliştirmesi” olması durumu dikkate 

alındığında, Avrupa piyasasına PPP sürülmesinin uzun ve maliyetli bir prosedür gerektirdiği 

görülmüştür. Bundan dolayı ulusal mevzuat uygulamalarını da içeren alternatif bir rota (gübre 

rotası) belirlenmiştir. Aslında AB gübrelerine ilişkin genel Avrupa yasası 2003/2003 sayılı 

yönetmelik olmasına rağmen, bu yönetmelikte gübrelerin tanımı oldukça kısıtlı ve 

biyouyarıcıları içermemektedir. Yönetmeliğin 2. Maddesi şunu içermektedir: 

 

"Bu Yönetmelik amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanır: 

a. 'Gübre': ana işlevi bitkiler için besin maddeleri sağlamaktır. 

b. 'Birincil besin': azot, fosfor ve potasyum elementleri anlamına gelir. 

c. 'İkincil besin': kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt unsurları anlamına gelir. 

d. 'Mikro-besinler': birincil ve ikincil besinlerle karşılaştırıldığında küçük olan 

miktarlarda bitki büyümesi için gerekli olan bor, kobalt, bakır, demir, manganez, 

molibden ve çinko unsurları anlamına gelir. " 

 

Normalde herhangi bir gübrenin temel fonksiyonu besin sağlamak olmalıdır. Bu 

açıkça, besin maddeleri sunmaktan başka yollarla bitki büyümesini teşvik eden 

biyouyarıcıların durumunu açıklamamaktadır.  

 

Çoğu biyouyarıcı, gübre performans artırıcı olarak ele alınmakta ve bu düzenlemedeki 

ilerleme, biyouyarıcıların AB gübre yasasına dahil edilmiş bir şekilde değerlendirilmesini 

sağlamıştır. Ancak, bu seçenek, düzenlemelerin değiştirilmesi, tüm biyolojik uyarıcılar için 

izlenemeyen zahmetli bir prosedür olduğu için gerçekçiliğini yitirmiştir.  

 

Avrupa pazarında (özellikle beslenme ve büyümeyi arttıranlar, örneğin humik asitler, 

yosun özleri ve protein hidrolizatları), biyouyarıcıların tanıtımı konusunda ulusal gübre 

kanunları konusunda etkinlik, toksisite ve ekotoksisite değerlendirmesi için veri 

gereksinimleri açısından üye devletler arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır (Traon et. 
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al., 2014; La Torre et. al., 2015). Bu durumu tamamlamak için, AB içerisinde, üye devletler 

arasında "karşılıklı tanımanın" teşvik edilmesini sağlayan yasal hükümler mevcuttur 

(764/2008 Sayılı AB Yönetmeliği). Bununla birlikte, paydaşların temsilcileri ve yetkili 

makamlar da bu sistemin yeterince verimli olmadığını ve gelecekte gelişmeye çok da açık 

olmadığını düşünmektedir. 

 

Biyouyarıcılarla ilgili yasaların yanı sıra diğer gübreleme materyalleri ve katkı 

maddeleri kategorilerinin uyumlaştırılması gerekliliği göz önüne alınınca, -besin maddesi 

performans artırıcılar, organik ve organo-mineral gübreler, toprak geliştiriciler, büyüyen 

ortamlar, kireçleme maddeleri gibi maddeler hakkında -üye ülkeler ve paydaşların yetkili 

makamlarını temsil eden Avrupa Komisyonu ve Gübreler Çalışma Grubu gübre 

düzenlemesinin iddialı bir reformu başlatılmıştır (rapora ulaşmak için: 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=

1320). 

 

Avrupa pazarında kullanılan biyouyarıcıların çoğunlukla uygulandığı ürünler çizelge 

5.1’de listelenmiştir.  

 

Çizelge 5.1. Avrupa'da biyouyarıcıların uygulandığı bazı ürünlerin listesi (Patrick 2015) 

Ağaç ve 

asmalar 

Tarımsal 

ürünler 

Sebze ve 

baklagiller 

 Diğer bahçe 

bitkileri 

Narenciye Arpa Brokoli Soğan Süs Bitkileri 

Yumuşak 

çekirdekli 

meyveler 

Mısır Lahana Biber Fidanlık 

Sert çekirdekli 

meyveler 

Pirinç Havuç Patates Çimler 

Üzüm (masalar) Buğday Karnabahar Marul  

Üzüm (şarap) Kolza tohumu Salatalık Kabak  

 Şekerpancarı Patlıcan Çilek  

  Sarımsak Domates  

  Kavun Karpuz  

 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320
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5.2 AB Üye Ülkelerinde Mevcut Durum ve Biyogübrenin Kullanım 

Potansiyeli 

 

5.2.1 Almanya 

 

Almanya'da, yeni bitki koruma yasası, ürünün pestisit düzenlemesi 1107/2009 sayılı 

AB Yönetmeliği tanımına giren mikroorganizmaları içermemesi durumunda, bitki 

güçlendiricilerinin pazarlanabileceğini açıklamaktadır (zararlı mikroorganizma olmaması 

durumunda). Ayrıca, fayda sağlayan mantar ve bakteriler, gübre kanunlarının bir parçası 

olarak toprak aşıları veya bitki büyümesini teşvik ediciler altında değerlendirilebilmektedirler. 

Burada bulunan Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Federal Ofisi (BVL) bir ürünün bitki 

güçlendiricilerinin Federal Listesine dahil edilip edilmeyeceğine karar verir. Karar vermeden 

önce, ürünlerin insan ve hayvan sağlığı ve çevre güvenliği açısından çeşitli bilimsel kuruluşlar 

tarafından değerlendirilmesi sağlanır. Liste, bitkilerde biyotik ve abiyotik strese karşı direnci 

arttıran maddeler ve mikroorganizmaları kapsar. Bu liste aylık olarak güncellenmekte ve BVL 

(www.bvl.bund.de) tarafından yayınlanmaktadır (Kamilova ve Bruyne, 2013). 

 

BVL’ye göre bitki güçlendiriciler (PS), biyouyarıcılara karşılık gelmektedir ve ilgili 

yasada hem PS, hem de PPP’lere değinilmektedir.  

 

Yaklaşım, otomatik bir yetkilendirmeyle BVL'ye yapılan bir bildirime dayanmaktadır. 

Bildirilen ürünün, bitki güçlendiricilerinin tanımını yerine getirmemesi veya insan ve hayvan 

sağlığı, yeraltı suları veya çevre üzerinde zararlı etkilere neden olabileceğine dair işaretlerin 

bulunması durumunda BVL bildiriciyi yazılı olarak bilgilendirerek ürünün piyasaya 

sürülmesini yasaklar. 

 

Yosun özlerinin % 5'inden fazlasını içeren ticari ürünler PS olarak kabul edilemez. 

Çoğu vakada ulusal gübre yasaları uyarınca PPP veya PS olarak sınıflandırılırlar. 

 

BVL, tebliğlerin, BVL gereksinimlerini belirtmese de ürünün özelliklerinin ayrıntılı 

olarak belirtilmesi gerektiğini ısrarla vurgular. Bu, bir güvenlik ve / veya çevresel risk 

beklenip beklenemeyeceğini belirlenmesine yardımcı olur. Vakaların % 90'dan fazlasında, 
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BVL bildiriciden ilave bilgi talep etmekle birlikte, bu yaklaşım pazarlama yetkisini askıya 

almaz. 

 

Mart 2012 ile Temmuz 2013 arasında, BVL tarafından yaklaşık 300 bildirim 

gönderilmiştir. Bunların yaklaşık % 15'i zayıf sunulan veri kümeleri ve yanlış 

kategorizasyondan dolayı reddedilmiştir (BVL, sistemlerin PS ile PPP'yi ayırt etmede 

zorluklara neden olduğu görüşündedir). 

 

Tebliğ ücretleri düşüktür: 400 €. Bu, başvuranların çoğunun küçük KOBİ olduğunu 

göstermektedir (100'den fazla şirket PS kaydında listelenmiştir) (EC, 2014). 

 

5.2.2 Fransa 

 

Genel olarak Fransa'da, biyolojik gübre ve toprak düzenleyicilerinin piyasaya 

sürülmeden önce yetkilendirilmeleri gerekmektedir. Fransız makamları, insan, hayvan ve 

çevre güvenliği, kalite güvencesi ve tarımsal deneme sonuçlarının raporlanmasını talep 

etmektedir. Şirketler bir ürün dosyası sağlamalıdırlar ve bu nedenle prosedür PPP'nin kaydına 

benzemelidir (ANSES, 2001) (Kamilova ve Bruyne, 2013). 

 

Biyouyarıcı ve agronomik gübre katkılarının piyasaya sürülmesine ilişkin kurallar, 

"matières fertilisantes et culture" (MFSC) olarak adlandırılan gübre hareketlerine dahildir. Bu 

düzenleyici çerçeve, her çeşit gübre, yetiştirme ortamı, kireç kalıntıları, toprak iyileştirici ve 

diğer MFSC'yi kapsar. Yasal dayanağı Kırsal Yönetmelikte Article L255-1 to L255-11’dir.  

 

Ticari ürün biçimindeki MFSC'nin tümü pazar öncesi bir onay ("homologation") 

gerektirir, ancak ticari ürünlerin yaklaşık % 90'ı güvenli kullanım öyküsü gösterildiğinde 

kayıttan muaftır. Bu durumlarda, standartlar (Gübre Yönetmeliği'nde mevcut olanlara benzer 

yaklaşım) (yani NFU standartları) oluşturulmuştur. 

 

Çoğu agronomik gübre katkı maddeleri birçok standartta bulunmaktadır ve bu nedenle 

ticari ürünlerin tescili gerekli değildir.  
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Biyouyarıcılar gübreleme materyallerine eklendikten sonra, bunları kapsayan bir 

standart (NF U 44-204) Eylül 2011'de tanıtılmıştır. Buna göre etiket veya başka herhangi bir 

ticari belge, ürün standardının gerekliliklerini yerine getirdiğini belirttiğinde, ticari ürünler 

piyasaya sürülebilir. 

 

Diğer tüm biyouyarıcılar için (gübrelere ek olarak değil tek başına kullanılan) tam bir 

kayıt işlemi geçerlidir.  

 

Ayrıntılı bir metodolojik rehberlik mevcuttur. Tüm gereklilikler, ürünün emniyetini ve 

etkinliğini ispat etme şartları haricinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Başvuru sahiplerinin 

ürünlerinin emniyet ve etkinliklerini kanıtlamaları gerekmektedir, ancak gerekli test verileri 

hakkında ayrıntılı bilgi verilmemektedir. Ürünün güvenli kullanımını kanıtlamak için başvuru 

dosyasında yeterli bilgiyi sağlamak, başvuru sahibinin sorumluluğundadır (Sağlık ve çevre 

güvenliği açısından). 

 

Herhangi bir uygulama için, çok sayıda kriteri (ağır metal içeriği, besin içeriği, fiziko-

kimyasal özellikler ve mikrobiyolojik analizler) kapsayan bir test protokolü olan “108 

programı” uygulanmaktadır. Bu testi yapmak için sadece birkaç laboratuvar akreditedir. 

 

Başvuruyu ilk kez sunarken 6, 000 € ücret ödenir. Ücretler birkaç durumda daha az 

önemlidir (örneğin yenileme, aynı maddenin ikinci bir uygulaması, ürün kompozisyonundaki 

değişiklikler, hasarın değiştirilmesi vs.). Gerekli bilgilerin üretilmesi ve kayıt dosyasının 

derlenmesi için toplam maliyet 20.000 € ile 50.000 € arasında değişmektedir. Kayıt işleminin 

bir yıl sürmesi beklenirken, kayıt sürecinin çoğunlukla iki yıldan fazla sürdüğü 

belirtilmektedir.  

 

Kayıtlı ürünlerin listesi, http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ adresindeki Fransızca 

katalogda bildirilmiştir. Yaklaşık 120 giriş içermekte olup bunlardan 15'ten azı biyouyarıcı 

olarak düşünülebilir (EC, 2014). 
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5.2.3 İtalya 

 

İtalya'da bitki koruma belgesine sahip olmayan mikrobik aşılar, 2010 yılında 

güncellenen ulusal bir gübre kanunu ile yetkilendirilebilmektedir. Bu kanun, "Gübreler, 

toprak ve bitkiler üzerinde etkili olan özel aksiyon ürünleri kategorisini” içerir. Bazı mikrobik 

aşılar bu ürünler arasındadır. Uygulamada, yeni getirilen mikrop ile pozitif listede bulunan 

herhangi bir madde veya mikroorganizma kombinasyonu, yetkilendirmenin en basit ve en 

kolay yoludur. Bununla birlikte, bir şirket yeni mikrobik aşı maddesinin iznini almak isterse, 

Tarım Bakanlığı, Halk Sağlığı Bakanlığından bu suşun bir biyofungisit gibi davranıp 

davranmadığını kontrol etmesini istemektedir (Kamilova ve Bruyne, 2013). 

 

İtalya, 2003/2003 sayılı AB Yönetmeliği kapsamına girmeyen gübre gruplarını ve 

özellikle biyouyarıcı kategorisine giren ürünleri kapsayan Decreto Legislativo 75/2010 adlı 

ulusal bir gübre mevzuatına sahiptir. Gübreden sorumlu ulusal makam Tarım Bakanlığı'dır 

(“Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”). 

 

Biyouyarıcılar, Kararname'nin Ek 6'sında tanımlandığı gibi "Prodotti ad azione 

Specifica" (belirli eylem ürünleri) olarak adlandırılan ürün kategorisinde yer almaktadır. Ek 

6'da üç farklı alt kategori listelenmiştir (bunların da alt kategorileri mevcuttur): 

 Gübrelerle çalışan ürünler (üreaz inhibitörleri, nitrifikasyon dahil); 

 Toprakta etki gösteren ürünler; ve 

 Bitki üzerinde hareket eden, biyouyarıcıların listelendiği ürünler. 

 

Mevcut isimlere yeni tip ürün isimleri eklenebilmektedir. Bir şirket, aşağıdaki 

ayrıntıları içeren bir dosyayı (kararname Ek 10'a göre) gönderdikten sonra yeni tip ürün 

isimleri eklenir: 

 Üretim yöntemleri, kullanılan hammaddeler; 

 Nihai ürün bileşimi, fiziko-kimyasal yapı, ağır metal içeriği; 

 Kalite kontrolü için analitik yöntem; 

 Gerekli ise biyolojik kirleticiler; 

 Uygun olduğu takdirde, 1907/2006 Sayılı AB Yönetmeliği’ne göre Malzeme Güvenlik 

Bilgi Formu (MSDS); 

 Toksisite verileri (sağlanan testlerin hiçbir listesi yok); 
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 Ekotoksisite ve çevresel ölüm verileri (sağlanan testlerin listesi yok); 

 Tarımsal bilgiler (bitkiler, uygulama yöntemi, etkiler). 

 

Bir dosyanın derlenmesi yaklaşık € 30,000 ila € 50,000 arasındadır. Dosya, Bakanlık 

tarafından atanan özel bir komisyon tarafından değerlendirilir. Tipik değerlendirme süresi 12-

18 aydır, ancak dosyanın kalitesine bağlı olarak bu süre değişebilir. Ancak en son bilgilere 

göre Komisyonun feshedildiğini, bu nedenle durumun dondurulduğunu belirtmek gerekir. 

Sonuca göre yeni bir tür oluşturulduğunda ve kayıt defterine eklendiğinde, herhangi bir şirket 

benzer ürünleri pazarlayabilir (EC, 2014). 

 

5.2.4 İspanya 

 

İspanya'da mikrobik aşıların yetkilendirilmesi için iki yöntem vardır: Birincisi 

biyogübre olarak, ikincisi ise bitki güçlendirici olarak. Birinci kategori Gübre kanunuyla 

düzenlenmektedir. OMDF listesi ("Forti fiancet Otros Medios de Defensa") olarak geçen 

ikinci kategori düzenlemesi birinci kategori kadar açık değildir; bununla birlikte, bitki 

hastalıklarının biyolojik kontrolü konusunda yapılan açıklamalar, bu yolla yetki verilmesine 

izin vermez. Burada her iki yetki türü için, de teknik bilgilerin sunulması, etkinlik testleri ve 

güvenlik bilgisi gereklidir (Kamilova ve Bruyne, 2013). 

 

İkinci kategoride yer alan bu (OMDF) listedeki biyouyarıcıların piyasaya sürülmesini 

düzenleyen mevzuat "ORDEN APA / 1471/2007" dir ("fitofortificantes"). Bu mevzuat, Tarım 

Bakanlığı’nın "tarım kimyasalları dairesine" geçmeden önce 2011 yılının sonuna kadar "gübre 

bölümü" tarafından geliştirilip, denetlenmiştir.  

 

Mevcut yönetmelik uyarınca, bildirilen ticari ürünler, herhangi bir onay beklemeden 

derhal piyasaya sürülebilmektedir. Bu yaklaşım, çok sayıda ürünün satılmasına neden 

olmuştur. Ürünlerin dahil edildiği tanım aşağıdaki gibidir: 

 

“Bu uygulama alanına giren ürünler; biyolojik mücadele organizmaları, tuzaklar ve 

zararlıların kontrolü için diğer araçlar veya cihazlardır, aynı zamanda patojen saldırılarına ya 

da çevresel koşullara bağlı olumsuz etkilerin önüne geçebilecek,  güçlü, direnç geliştirmesini 

ya da neden olabilecek yıkımların ve başka ürünlerin hafifletilmesini mümkün kılacak 
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ürünlerdir de ...”. Bu tanım, net bir şekilde, biyotik ve abiyotik strese etki eden bir dizi ürün 

içerir.  

 

2014 yılı itibariyle yapılması planlanan yeni yasada bu ürün grubunun adının "MDF: 

medios de defensa fitosanitaria" ya basitleştirilmesi planlanmış, ancak biyouyarıcının (AB 

düzeyinde tanımlandığı şekilde) mevzuata dahil edilip edilmeyeceği konusu açık kalmıştır. 

 

Buna göre; tasarı kraliyet kararnamesinde, ticarileştirme öncesi yetki isteyen ve 

ticarileştirmeden önce sadece tebliğ gerektiren iki tür ürün çağrısı yapılmaktadır. Tebliğin, 

ürün güvenliğini garantileyen ve uygulanan kayıt ücretlerini belirten dataları içermesi 

planlanmıştır. Bildirim dosyaları tek bir özerk topluluğa gönderilecek ve pazarlama herhangi 

bir yetki beklemeden derhal başlayacaktır. 

 

Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan ve ürünlere dair bilgileri içeren “MAGRAMA” 

isimli listede mikroorganizmalarla ilgili olarak “bunların her biri, insanlar, ürünler, hayvanlar, 

flora veya fauna için patojen olan bir türden kaynaklanmayan tanımlanmış ve karakterize 

edilen saf bir suşa karşılık geldiği” konusunu içermesi gerektiği vurgulanmıştır. 

 

Verilerin, piyasaya arz edilen ürünler için, süresini 2 yıla çıkarmak için haklı bir sebep 

olmadıkça, 12 ay içinde sunulması gerekmektedir. (Örneğin, yeterli saha denemelerini 

yapmak için). 

 

İspanyol endüstri temsilcileri, bu yaklaşımın 30.000 € 'dan 100.000 €' a varan fazla 

düzenleyici maliyetlere yol açacağını tahmin etmektedir. Yeni program kapsamında 

gönderilecek başvuruların sayısı ulusal endüstri tarafından henüz tahmin edilmemiştir (EC, 

2014). 

 

5.2.5 Polonya 

 

Polonya'da mantar önleyici içerik içermeyen mikrobik aşılar, besleyici etki göstermek 

istemeseler de biyolojik gübreler olarak yetkilendirilebilir. Kumlu toprak gübrelemesindeki 

Polonya gübre yasası, PPP’den başka örneğin bitki düzenleyiciler, toprak düzenleyiciler ve 
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bitki büyümesini geliştiricileri tanımlarlar. Polonya makamları, ürünlerin insan, hayvan ve 

çevre güvenliğine yönelik belgelendirilmesini talep etmektedir. (Kamilova ve Bruyne, 2013). 

 

5.2.6 İrlanda ve Birleşik Krallık 

 

Ürünlerin bitki korumaya yönelik tatmin edici açıklamaları olmadığından, İrlanda ve 

Birleşik Krallık'ta mikrobik aşıların özel düzenlemeleri bulunmamaktadır. Yani kullanılmak 

istenen ürünün bitkiye kesinlikle bir zararının olmadığının kanıtlanması zorunludur. Bununla 

birlikte, mikrobiyal ürünün PPP düzenlemesinin kapsamı dahilinde olup olduğunu gösteren 

resmi olurları almak için Birleşik Krallık’ta Kimyasal Düzenleme Müdürlüğü'ne ve İrlanda’da 

Tarım Bakanlığı'na başvurulması gerekmektedir (Kamilova ve Bruyne, 2013). 

 

5.2.7 Hollanda 

 

Hollanda yetkilileri, tarımda pestisite yönelik olan 1107/2009 sayılı AB Yönetmeliği 

ve 2003/2003  sayılı AB Yönetmeliği'ni sıkı ve katı bir bakış açısıyla izlemektedir. Tarım 

Bakanlığı, on yıllar boyunca, yayınlanan kararla, önceleri, bitki büyümesini geliştiren ürünleri 

de içeren birçok ürüne izin vermesine rağmen, sonradan hukuki çerçeveyi değiştirmiştir. Buna 

göre başvurular bir PPP olarak yapılmayacaksa veya başvuranlar AB Komisyonunda "söz 

konusu madde" için 1107/2009 sayılı AB Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere onay almak 

istenirse, başlangıçta izin verilen ürünlerin piyasadan çıkartılmaları sağlanmaktadır 

(Staatscourant, 2012; Kamilova ve Bruyne, 2013). 

 

5.2.8 Belçika 

 

Bitki biyolojik uyarıcıların piyasaya sürülmesine ilişkin mevzuat "diğer gübreler" ile 

ilgili bir kategorinin oluşturulduğu "Arrêté Royal du 28 Janvier 2013" kapsamında yer 

almaktadır. Başvuru sahipleri, mevcut kategorilerin kapsamına girmeyen yeni bir gübreleme 

materyali piyasaya sürmek istediğini ulusal otoriteye bildirmek zorundadır. (Service Public 

Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement DG Animaux, 

Végétaux et Alimentation, Service Pesticides et Engrais, hereinafter “SPF”)). Bu bildirim 

olabildiğince eksiksiz olmalıdır, ancak dosyanın gerekli içeriği ile ilgili tanımlanmış bir 

rehber yoktur. Ulusal makam dosyayı inceler ve dosyanın tamamlandığı kabul edildiğinde ve 
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kabul edilemez herhangi bir güvenlik sorunu saptanmadığında, başvuru sahibinin kayıt kodu / 

numarasını bildirerek yetkilendirmeyi ("dérogation" olarak adlandırılır) verir. Bununla 

birlikte, vakaların büyük bir çoğunluğunda SPF (Federal Kamu Servisi), başvurana ilave soru 

sormakta ve dosyayla ilgili ek bilgi sağlanması için dosya bazında taleplerde bulunmaktadır. 

Bu durumlarda, SPF, ürünün önemli bir güvenlik veya çevreye zarar vermeyeceğini 

değerlendirmek için yeterli bilginin sunulduğunu düşünürse, izin verilir. 

 

SPF, başvurandan toksikolojik ve ekotoksikolojik veriler sağlamasını istememektedir. 

Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin ürünün verimliliğini kanıtlayan bilgileri, arazi deneme 

verileri ve / veya laboratuvar testleri sonucu ve / veya bilimsel literatür kanıtları sağlayarak 

sunmaları gerekmektedir (Bu durumda, başvuru sahiplerinden onay aldıktan sonra saha 

sonuçlarını da vermeleri istenir). 

 

Piyasaya sürülmesi tasarlanan ürünün etki biçimi, başvuru sahibi tarafından 

açıklanmalıdır. Bu açıklama, ürünün bitki koruma ürünü olup olmadığını analiz etmek için 

kullanılır. 

 

Ortalama olarak, SPF yılda 250 yeni dosya alırken bunların yaklaşık 10'u bitki 

biyolojik uyarıcı ürünler olarak düşünülebilir. SPF, dosya başına € 1.500 sabit bir ücret 

sistemi uygular (başvuru sırasında tek bir ödeme yapılır) (EC, 2014). 

 

5.2.9 Danimarka 

 

Danimarka Tarım Finans Kurumu (DAA), biyouyarıcıların dahilinde değerlendirildiği, 

belirli gübrelerin piyasaya sürülmesine ilişkin soruların sorumlusu olan Ulusal Yetkilidir. 

Gübre Yönetmeliğinde Danimarka gübresi ve toprak iyileştiricileri vb. için veya 

biyouyarıcılar için ayrı bir kategori belirlenmiş değildir. Dolayısıyla, biyouyarıcılar ulusal 

mevzuat uyarınca toprak geliştiriciler olarak tescil edilmişlerdir. Biyouyarıcı terimi altında 

kategorize edilebilecek pek çok ürün söz konusu yönetmelikte mevcut değildir, yaklaşık 

sadece 15 ürün kadarı mevcuttur. Bunlar geleneksel olarak, Danimarka'da çok fazla 

kullanılmazlarsa da, çoğunlukla organik çiftçiler tarafından kullanılırlar.  
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Önceki duruma nazaran son zamanlarda, biyouyarıcılar ve kayıt başvuruları 

konusunda artan sayıda talep alınmıştır. Bunlardan bazıları içerdiğinden veya bitki koruma 

ürünleriyle bağlantılı özelliklere sahip oldukları belirtildiğinden, talepleri ele alan Danimarka 

Çevre Koruma Ajansı (DEPA) başvuru sahipleriyle işbirliği başlatmış ve bunları 

değerlendirmeye almıştır. 

 

Bir kayıt işlemi gerektirmezse (örneğin, kurutulmuş deniz otları ekstraktları), bu 

ürünler Danimarka pazarına serbestçe yerleştirilebilecektir.  

 

Danimarka yaklaşımı da toksikolojik veya ekotoksikolojik veriler sağlama konusunda 

Belçika,’ya benzer davranmakta ve başvuranın bu verileri sağlamasını gerektirmemektedir. 

Bazı sınırlı durumlarda (örneğin, işlem sırasında kimyasal ürünler kullanılmayan deniz otları 

özleri, bildirim isteğe bağlıdır ve zorunlu değildir). Ücret seviyesi, (başvuruyu gönderirken 

ödenecek bildirim başına yaklaşık 300-500 € 'dan daha düşüktür (EC, 2014). 

 

5.2.10  Macaristan 

 

Macar tasarısının yasal dayanağı ve verim artırıcı maddelerin yetkilendirilmesi, 

depolanması, pazarlanması ve kullanımı; kırsal kalkınma ile ilgili olan Tarım Bakanlığı'nın 

36/2006 (V.18) FVM nolu Kararnamesi’dir. 

 

Verim arttırıcı maddeler; kimyasal, mineral ve organik gübreler, kompostlar, solucan 

kompostoları, toprak iyileştiriciler, toprak düzenleyici preparatlar, mikrobiyolojik preparatlar, 

ürünler grubu, bitki kremi hazırlama maddelerini kapsar. 

 

Biyouyarıcılar, bitki kremi hazırlama kategorisinde değişebilir, çünkü tanımı şöyle 

yapılmıştır: “Bitki kremi hazırlama: Bitkilerin büyüme, verim ve genel koşulları üzerinde 

olumlu etkisi olan organik veya inorganik malzemelerden üretilen ve öncelikle besin 

maddesini etkileyerek bitki yaşam döngüleri üzerinde etkili olan bir preparat anlamına gelir”. 

 

Kararın 3. maddesinde şu hususlar belirtilmektedir: "Verim arttırıcı maddeler pazara 

sürülebilir veya şu durumlarda kullanılır: 
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a) Olumlu etkileri mevcuttur: Toprak ve ekili bitkiler üzerinde Test ve araştırmalarca 

desteklenen olumlu etkileri vardır, teknik olarak güvenli bir şekilde kullanıldığında 

ise, bitkiler, toprak, insan veya hayvan sağlığı veya çevreye ve tabiata karşı herhangi 

bir kabul edilemez risk üzerinde zararlı bir etkisi yoktur. 

 

b) Merkezi Ziraat Bürosu (bundan böyle: yetkili makam) tarafından verilen verim 

arttırıcı maddelerin (bundan böyle: yetkilendirilmesi) piyasaya sürülmesi ve 

kullanılması için bir yetki sahibidirler. 

 

Verim arttırıcı maddelere izin, ticari ürünler için verilir veya ürün ailesi olarak 

verilebilir. Bitki koruma ürünlerinin yetkilendirilmesiyle ilgili diğer mevzuat hükümleri, bitki 

koruma ürünlerini içeren verim artırıcı maddeler için de geçerlidir. " 

 

Bitki kremi hazırlanmasına ilişkin veri gereksinimleri aşağıdaki gibidir: 

 Preparatın komple kompozisyonu, aktif maddelerin adı, temel materyalleri de dahil 

olmak üzere ürünün fiziksel, kimyasal olarak tanımlanması; 

 Üretici tarafından sağlanan kullanım alanları ve dozları; 

 Üretim teknolojisinin tanımı; 

 Ağır metallerin varlığı (3 numunede miktar tayini gereklidir); 

 Organik kirleticilerin test sonuçları. Gereksinimler sadece atıkların kullanılması 

durumunda listelenmelidir ve bazı kimyasal içerikleri belirtilmelidir. 

 Biyolojik etkinliği doğrulayan test; 

 Mikrobiyolojik testler; 

 Kimyasal güvenlik kanununa göre hazırlanan testler; 

 Tehlikeli madde içeren verim arttırıcı maddenin mevzuatı hükümleri uyarınca, 

tehlikeli maddelerin toprakta davranışlarının gösterilmesi, bunların yüzeyaltı suları üzerindeki 

etkileri; 

 Atık (ayrıca) bitki kremi hazırlığının üretimi için kullanılıyorsa, atık kalitesine bağlı 

olarak ek ekotoksikolojik (Daphnia testi, balık testi, algal testi) ve diğer testler de gerekli 

olabilir. 

Yetki on yıl boyunca geçerlidir ve yenilenebilir (EC, 2014). 
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Çizelge 5.2. Bazı AB üyesi ülkelerde biyouyarıcıları piyasaya sürmek için kayıt süreci ve gereken veriler 

(Kamilova ve Bruyne, 2013). 

Başlık Belçika Almanya Danimarka İspanya Fransa İtalya Macaristan 

İşlem 

İlk tebliğ   + +    

Verilere 

ilişkin 

hükümlerle 

tebliğ 

+ +      

Veri 

değerlendirme 

/ incelemesi 

+ + - - +  + 

Kayıt     +  + 

Yetki süresi Kısa Kısa Kısa Kısa >1yıl >1yıl >1yıl 

Gereken Veriler 

Karakteri-

zasyon ve 

tanımlama 

+ + + + + + + 

Analitik 

yöntem 

- - - - - + + 

Üretim süreci  + + - - + + + 

Toksisite 

Verileri 

- - - - + + + 

Ekotoksisite 

Verileri 

- - - - + + + 

Çevresel ölüm 

verisi 

- - - - + + + 

Etkinlik 

verileri 

+ + + + + + + 

Etiketleme 

gereksinimleri 

+ + + + + + + 

 

 Avrupa Birliği genelindeki durum incelendiğinde; biyogübrenin piyasaya sürülmesinin 

kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, farklı yönetmeliklerde kullanım 

kolaylığı sağlanması amaçlı atıflarda bulunulmuş olması ve mevzuattaki karmaşaya rağmen, 

farklı ülkeler ayrı ayrı ele alındığında, başvuran sayısının az denmeyecek miktarda olması 

aslında kullanım potansiyelinin yüksek olduğu görülmektedir. Ancak şunu vurgulamak 
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gerekir ki; gelişmiş veya ekonomisi nispeten iyi olan ülkelerde biyogübreyi üretmekten çok 

ithal etme eğilimi daha yüksektir.  

 

Neticede biyogübre ister yerelde üretilip kullanılsın, ister ithal edilip kullanılsın daha 

etkin ve çevreye zarar vermeyen bir yöntem olarak kullanım potansiyeli artan tarımsal bir 

alternatiftir. 

 

5.3 Biyogübre Konusunda Mevcut AB Mevzuatı İçin Öneriler 

 

Malusa ve Vassilev’e (2014) göre; bir sonraki programlama döneminde tarım 

sektörünün gelişmesi için tasarlanan genel AB politikası (AB 2011) tarımsal uygulamaların 

çevre üzerindeki etkileri ve kimyasal girdilere alternatif bir kullanımının artması olasılığını 

azaltmak gerektiğinin altını çizer. Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için Avrupa 

2020 stratejisine (AB 2010) katkıda bulunan kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmak için, 

diğerlerinin yanı sıra toprak yönetiminin geliştirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması, 

sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi bilgi transferi ve yenilikçi ve kaynak verimliliğinin 

arttırılmasının takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, düşük girdilere dayanan tarım 

uygulamalarının daha geniş bir uygulama alanına (örneğin, pestisitlerin sürdürülebilir 

kullanımı için 128/2009 sayılı AB Direktifi) vurgu yapılmaktadır. Bu politikalara dayanan 

biyoteknolojik süreçler ve ürünler için araştırmaya verilen destek güçlü bir şekilde Horizon 

2020 Programı (808/2011 sayılı AB yönetmeliği)’na odaklanmıştır. Bu bağlamda, biyolojik 

bileşiklere ve mikroorganizmalara dayalı ürünler üreten üreticiler arasında artan bir ilgi 

beklemek mümkün olur. 

 

Diğer taraftan, gübre piyasasının ekonomik açıdan ilginç bir payı zaten nitrojen fikse 

eden biyogübrelere, fosfat çözündürücü biyogübrelere, potasyum hareketli biyogübrelere ve 

çinko ile kükürt çözündürücü biyogübrelere benzeyen diğer biyogübrelere tahsis edilmiştir. 

Bununla birlikte, endüstrinin başlıca engeller; biyogübre kavramı hakkındaki bilinç 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Böylelikle, biyogübrelerin hem güvenilir üreticilerini, hem 

de düşük kaliteli ürünleri mümkün kılan etkili bir pazardan faydalanan çiftçileri koruyacak 

yasal bir çerçeve tanımlamak önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, şu anda kullanılan tüm 

mikroorganizmaları içerecek biyolojik yararlanıcılar için yasal bir tanımlamayı 
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değerlendirmek önemlidir, kapsamın yeni kategorilere yayılmasına da izin verecektir (örn: 

protozoa) (Kamilova ve Bruyne, 2013). 
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6. DİĞER ÜLKELERDE DURUM 

 

 

Organik tarım ürünlerine olan talep, genel olarak ülkelerin gelir artışı, göreceli fiyatlar 

ve çevre bilincine bağlı olarak değişmektedir. Bu talep gerek tarım ürünleri, gerekse tarımda 

kullanılan girdiler açısından ülkelerin gelir düzeyi ve çevre ve sağlık bilincine bağlıdır.  

 

Biyogübre konusunda ilk çalışmaların başladığı ve şuanda dünya iyisi olan ülke 

Hindistan’dır. Hindistan halihazırda hem kullanım açısından, hem de dışarı satma konusunda 

oldukça ileridedir.  

 

Biyogübre ilk olarak Hindistan’da 1895 yılında Nobbe ve Hiltner tarafından 

Rizobiyum'un Nitragin adlı bir laboratuvar kültürü şeklinde üretilmiş, geliştirilen örnek ticari 

olarak piyasaya sürülmüştür. 1956'da biyogübre ticari üretimi başlamış, satışı ise 1980'li 

yıllara kadar çok yavaş ilerlemiştir. Bunun ardındaki başlıca faktörler, çiftçiler arasında 

biyogübre konusunda farkındalık eksikliği ve ürün verimi üzerindeki yavaş etkisi olmuştur 

(Kholkute, 2013). 

 

Biyogübre üretimi ve tüketimi son 5 yıldan beri oldukça artmaya başlamıştır. Özellikle 

ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde üretimden çok satın alım eğiliminin fazla olduğu 

görülmektedir. Avrupa ve dünyanın geri kalanı, özellikle Latin Amerika, dünyadaki en büyük 

biyogübre tüketicisidir. Çiftçiler arasında kimyasal gübrelerin tehlikeleri ve kimyasal 

gübrelerin yüksek maliyetleri hakkında artan bilinç nedeniyle büyüme özellikle Çin gibi 

gelişmekte olan ülkelerde yüksektir.  

 

Kimyasal içermeyen organik ve doğal gıda sektörüne yönelik farkındalığın yakın 

gelecekte önemli ölçüde artması beklenmektedir. Uluslararası Organik Tarımsal Hareketler 

Federasyonu'na (IFOAM) göre, Hindistan organik gübre üretimi konusunda ilk sırada yer 

almış ve 2011'de 547,591 organik üretici kaydetmiştir (Şekil 6.1) (Kholkute, 2013). 
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Şekil 6.1. Dünya’da organik gübre üretici sayısı açısından ilk on ülke 

 

Kaynak: IFOAM (2013) 

 

Biyogübreye dair yasal düzenlemeler konusunda, üretim çok olmasa bile, çoğu ülke 

ilgili düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur. Örneğin; Çin yasal kalitesini sekiz parametreye 

göre belirlemiştir:  

 Canlı hücre miktarı,  

 Karbon ve su içeriği,  

 pH,  

 (Katı ürünler için) granül boyutu, 

 Görünüş, 

 Kirlenme ve  

 Geçerlilik (Suh et. al., 2006). 

 

Yaşayan hücrelerin miktarı Çin standardı tarafından, farklı biyogübre çeşitlerinin 

kalitesini değerlendirmek için en önemli parametre olarak görülür. 

 

Hindistan'da, Tarım Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren 1985 yılı gübrelerin 

kontrolüne ilişkin kararname (Hindistan Tarım Bakanlığı 2009), biyogübre üreticilerine 
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yönelik farklı mikroorganizmalara ilişkin üretim ve pazarlama standartlarını öngörmektedir. 

Buradaki standart, aşağıdaki yedi kalite parametresini içerir:  

 fiziksel form,  

 minimum canlı hücre sayısı,  

 kontaminasyon seviyesi,  

 pH,  

 taşıyıcı bazlı materyallerde partikül boyutu,  

 taşıyıcı bazlı ürünlerin ağırlıkça maksimum nem yüzdesi ve  

 verimlilik karakteri (Malusa ve Vassilev, 2014). 

 

Üçüncü dünya ülkeleri olarak Brezilya, Kanada, Güney Afrika ve ABD’deki durum 

ele alındığında biyogübre konusunda bu ülkelerin çok aktif olmadığı, hatta mevzuatta AB 

ülkelerindeki gibi bir karışıklığın olduğu görülmektedir. Mevzuatları incelendiğinde 

biyouyarıcı olarak geçen ürünleri piyasaya sürmek için dikkate alınan kayıt süreci ve gereken 

verilere Çizelge 6.1’de değinilmiştir.  

 

Çizelge 6.1. Üçüncü Dünya Ülkelerinde biyouyarıcıları piyasaya sürmek için kayıt süreci ve gereken 

veriler (Kamilova ve Bruyne, 2013). 

Başlık Brezilya Kanada Güney Afrika ABD 

İşlem 

İlk tebliğ     

Verilere ilişkin 

hükümlerle 

tebliğ 

  + + 

Veri 

değerlendirmesi 

/ incelemesi 

+ + +  

Kayıt + +   

Yetki süresi >1yıl >1yıl Kısa Kısa 

Gereken Veriler 

Karakterizasyon 

ve tanımlama 

+ + + + 

Analitik yöntem + + - - 

Üretim süreci  + + - - 
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Toksisite 

Verileri 

+ + - - 

Ekotoksisite 

Verileri 

+ + - - 

Çevresel ölüm 

verisi 

+ + - - 

Etkinlik verileri + + + + 

Etiketleme 

gereksinimleri 

+ + + + 
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7. SONUÇ 

 

 

 

Dünyada tarım yapılabilecek arazilerin giderek azalmasıyla birlikte artan nüfusun 

beslenmesi için daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulunca birim alandan daha fazla ürün 

elde etmek zorunda kalınmış ve bunun sonucu olarak kimyasal girdi kullanımı oldukça 

artmıştır. Tarım alanlarındaki bu yoğun girdi kullanımı sonucu verim ve üretim artmış, fakat 

sürdürülebilir toprak verimliliğini ve doğal dengeleri tehlikeye sokmuştur. 

 

Önceleri, her gün bir yenisi bulunan sentetik kimyasal gübreler ve mücadele ilaçları 

bilinçsizce ve çok kullanılarak verim artışı elde edilmeye çalışılmıştır. Bu bilinçsiz kullanım 

tarımı, özellikle de modern üretim yöntemlerini çevre kirliliğinin bir nedeni haline getirmiş ve 

bu bilinçsiz kullanım çevreye zararlı olmanın yanında tarımsal ürün fiyatları açısından uzun 

vadede ekonomik olmayabilmiştir. 

 

Bu nedenle organik tarım uygulamaları gün geçtikçe daha fazla önem kazanmıştır. 

Böylece organik materyallerin tarımda kullanım alternatifleri daha ayrıntılı olarak 

araştırılmaya başlanmıştır. Bunlardan biri de biyolojik alternatiflerdir. 

 

Tüm dünya genelinde 1980’den beri biyogübreler üzerine yapılan yatırımlar giderek 

artış göstermiştir. 30-31 Ekim 1995’te Pekin’de yapılan Ulusal İhtisas Konferansı’nda; 

biyogübrelerin ürün verimini arttırdığı, toprak verimliliğini ve biyo-elverişliliğini 

geliştirdiğini, kimyasal gübrelere olan ihtiyacı azalttığı, organik atıkları parçalayıp besin 

elementlerini açığa çıkardığı ve bunun sonucu olarak çevre kirliliğini azalttığı, ekolojik 

tarımda kullanımının diğer gübrelere göre ekonomik olduğu ve yeşil olarak yenen besinler 

için ideal gübre oldukları rapor edilmiştir. Ayrıca konferansta biyogübrelerin kullanımını 

teşvik edici kararlar alınmış ve bu kararlar neticesinde bu gübreler daha fazla yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Ancak kullanım oranı hala beklenen oranda değildir. Bunun bir nedeni de 

araştırmalar bazında ilerlemenin olmasına rağmen, kullanımda mevcut bazı sıkıntılardan 

dolayı kullanım yaygınlığının sağlanamamasıdır. Bu sıkıntılar şu şekilde sıralanabilir: 
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- Faydası ve içeriği belirlenmiş olan biyogübrenin hangi toprak koşullarına uygun 

olduğunun mevzuatta belirtilmemiş olması, 

- Hangi biyogübrenin ne şekilde uygulanması gerektiğinin (sulu tarım koşullarında mı 

kuru tarım koşullarında mı, ya da toprağa mı ya da yaprağa püskürtme yoluyla mı 

gibi) mevzuatta yer almaması, 

- Yine mevzuatta hangi ürüne hangi biyogübre türünün uygulanacağına yönelik 

önerilerin yer almaması. 

 

Bu tezde biyogübre başta Türkiye ve AB’deki olmak üzere genel olarak dünyadaki 

durumu açısından ele alınmıştır. Buna göre biyogübrenin faydaları yapılan çalışmalarla 

netleşmiş ancak kullanımının yaygınlaşmasının önünde bazı engeller olduğu görülmüştür. Söz 

konusu engeller teknik olarak üretimi ve kullanımının dışında, mevzuat bazında bazı 

noktalarda netliğin olmamasından kaynaklanmaktadır. Biyogübreye yönelik içerik ve terim 

tanımlamasında küresel bazda, yerel olarak ya da kurumsal olarak farklılıklar mevcuttur (bazı 

ülkelerde biyogübre olarak geçmekte, bazı ülkelerde ise biyouyarıcı veya bitki koruyucu 

ürünler olarak ele alınmaktadır). Ayrıca piyasada kullanılmak üzere hazırlanan biyogübrelerin 

içerik ve özellikleri konusunda farklılıklar mevcuttur. Yine mevcut mevzuat farklılıkları ve 

mevzuatın uygulanmasındaki zorluklardan dolayı uluslararası çapta piyasaya sürülmesinde 

zorluklar yaşanmaktadır. Örneğin; bir ülkede üretilen biyogübre türünün üretildiği ülke 

kriterlerine (mevzuatta belirtilmesi istenen kriterler) göre üretilip, uluslararası bazda olması 

istenen kriterlerle bazen uyum sağlamayabilmektedir. Bu durum o biyogübrenin uluslararası 

piyasaya sürülmesini zorlaştırmaktadır. Ya da uygulanan biyogübrenin toprak yapısını 

düzeltmeye yönelik; yaklaşık olarak ne kadar zamanda verim alınacağının belirlenmiş ve 

mevzuatta bunun ortala bir değerle ifade edilmemiş olması çiftçinin bu gübreyi uygulama 

konusunda tereddüte düşürmektedir. 

 

Tüm bu zorluklara yönelik yapılacak çalışma ve yeniliklerle biyogübre üretim ve 

kullanımının artacağının ve dolayısıyla özellikle kimyasal gübrelerin vereceği zararların en az 

seviyeye indirileceği düşünülmektedir.  Ancak yapılan çalışma şunu net bir şekilde ortaya 

koymaktadır ki; biyogübrelerin yaygın bir şekilde kullanımının önüne geçen asıl sebep 

akademik araştırmaların yetersizliği değil, mevcut mevzuattaki yetersizlik ve karmaşadır.  

 

Mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik aşağıdaki çalışmalar önerilmektedir: 

1. Teknik terimin ve tanımın netleşmesi, 
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2. İçeriğin ve özelliklerinin, küresel piyasada daha rahat yaygınlaşması amacıyla, 

netleştirilmesi, 

3. Öncelikle ülke bazında mevzuatın iyileştirilmesi ve kullanımın yaygınlaşması, 

amacıyla konuyla ilgili akademisyenler, özel şirketler ve devlet kurumlarının bir araya 

gelerek bilgi paylaşımının sağlanması ve ortak hareket planının ortaya konması), 

4. Ortak pazarlarda mevzuatın tüm ülkeler için uyumlu hale getirilmesi,  

5. Ürün güvenirliğini son kullanıcıya kadar olan tüm paydaşlar için garantilemek, 

6. Değerlendirme dosyası içeriğinin belirlenmesi, 

7. Ürün etiketinin kalem kalem anlaşılır ve net olması, 

8. Üretilen ürünün özellikleri, hangi toprak özelliklerinde faydalı ya da aktif olduğu ve 

hangi ürünler için kullanılabileceği mevzuatta yer almalıdır. 

 

Şunu belirtmek gerekir ki; biyolojik gübreler, kimyasal gübrelerden farklı olup, 

kimyasal gübrelerin alternatifi değildir. Ne var ki; kimyasal gübre kullanımının azalmasına 

katkı sağlayacak ve kimyasal gübre kullanımıyla toprakta meydana gelen hasarı azaltacaktır. 

Bunu daha net belirtmek amacıyla aşağıdaki tanımlamaların yapılması gerekmektedir: 

 

Mikrobiyal Gübreler: Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri ile ilgili hayati faaliyetlerini 

yürütebilmeleri için gerekli olan besin elementlerinin sağlanmasında rol oynayan genetiği 

değiştirilmemiş mikroorganizmaların ticari formülasyonlarıdır. Tohum, bitki yüzeyleri ve 

toprağa uygulanabilen mikrobiyal gübreler, içermiş oldukları mikroorganizmalar sayesinde 

bitki bünyesi veya toprak kök bölgesinde kolonize olarak bitki besinlerinin yarayışlılığını 

ve/veya bitkiye alımını artırmak suretiyle bitki gelişimini ve verimini artırmaktadır. Bu 

mikroorganizmalar “azot fiksasyonu”, “fosfor ve potasyum mobilizasyonu”, “bitki-gelişim 

promotörlerinin sentezi” ve “patojenik organizma baskılama” gibi olaylarda rol almakta, 

stabil toprak organik karbonunun mineralizasyonuna katkıda bulunmaktadırlar. 

 

Organik Gübreler: Organik gübre bitki besin maddelerini bünyesinde organik 

bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmek 

suretiyle bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, bitkinin kendisi veya bitkisel veya 

hayvansal artık ve atıklarından hazırlanan ürünleri ile yan ürünlerinin işlenmesi sonucu elde 

edilen ürünleri kapsamaktadır. 

 



 

63 

 

Kimyasal gübreler: Bileşimlerinde bir veya birden fazla bitki besin maddesini bir 

arada bulundurur. Organik gübrelerinden farklı olarak yüksek miktarda bitki besin maddesi 

içerir ve suda kolayca çözünürler. 

 

Biyogübrelerin kullanımı toprakların verimliliğinin yanı sıra üretim gücünün 

arttırılmasına yönelik yaklaşımların geliştirilmesi, daha az kimyasal gübre tüketilmesini ve 

mücadele ilaçlarının daha az kullanılmasını sağlayacaktır. Ayrıca günümüzde toprağın 

verimlilik ve üretkenlik gücünü arttırmaya yönelik biyoteknolojik yaklaşım ve süreçlerin 

kullanımı, toprakta oluşan bu sorunların aşılmasında önemli dönüm noktalarından biri 

olacaktır.  

 

Bitkiye yönelik olarak ise; bitkinin çevresel streslere karşı toleransı artacak, kök, 

gövde ve ürün veriminde artış sağlayacaktır. Böylece hem sağlıklı tarımsal ürünler elde 

edilecek, hem de kimyasal gübrelerle olumsuz etkilenen insan sağlığı daha az olumsuz etkiye 

maruz kalacaktır.  

 

Son olarak şunu belirtmek gerekir ki; bu tez, özellikle kullanım açısından henüz 

yeterince yaygınlaşmamış olan söz konusu yöntemin yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. 
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