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Genel Müdürlüğümüzde tarımsal ve ekolojik 

kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamayı 

amaçladığı misyonuyla mikrobiyal gübre konusundaki 

Ar-Ge çalışmaları desteklenmektedir. Mikrobiyal 

gübrelerin üretilmesi için yerel kaynaklarımızdan 

izolasyonları, etkinliklerinin saptanması ve 

geliştirilmesi amacıyla “Biyolojik gübrelerin 

geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması” 

ülkesel projesi yürütülmektedir. 

Enstitülerimizde yürütülen projeler ile toprağa besin 

elementleri sağlayan veya onları bitkiye yarayışlı 

hale getiren, serbest veya simbiyotik yaşayarak, 

havanın serbest azotunu bağlayan bakteriler, 

özellikle fosforu ve diğer bazı besin elementlerini 

bitkiye ulaştıran mikorizalar, fosfor çözücü bakteriler, 

lignin parçalayan bakteriler, bitki gelişimini teşvik 

eden rizobakteriler (PGPR) gibi mikroorganizmalar 

topraklarımızdan izole edilerek mikrobiyal gübre 

üretimi için mikrobiyal gübre üreticilerine başlangıç 

kültürünün sağlanması, bu ürünlerin ithalatının 

azaltılması ve yerel üretimlerin yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır.

TAGEM bünyesindeki Enstitülerimizde tescili 

alınan AZOTEK1-2-3 gübreleri talep üzerine 

üretilebilmektedir. Mikrobiyal gübreler kimyasal 

gübre kullanımını azaltarak baklagil üretiminde çevre 

dostu, toprağa zarar vermeyen, daha ekonomik bir 

üretimi desteklemektedir.
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Azot, bitkisel üretimde bitki beslenmesinde en 

önemli besin maddelerinden birisi olup bitkiye 

verilmediğinde ürün verimi ve kalitesinde önemli 

kayıplar oluşmaktadır. Toprakta yaşayan Rhizobium 

bakterileri ise, baklagil bitkileri köklerinde nodüller 

(yumrular) oluşturarak havadaki serbest azotu 

bünyelerine alıp, bitkilerin kullanılabileceği forma 

dönüştürmektedirler. Topraklarda doğal olarak 

bulunurlar, ancak nödül oluşturma yetenekleri 

zayıf olabilir Bu nedenle havadaki serbest azottan 

yararlanmak ve böylece kimyasal gübre girdisini 

azaltmak için baklagil bitkilerinin ekimi yapılırken 

tohumlar Rhizobium bakterileri içeren mikrobiyal 

gübreler ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Tohumla 

karıştırma sırasında gölge bir alanda hafifçe 

nemlendirilerek mikrobiyal gübrenin tohumla teması 

sağlanmalı ve hemen ekim yapılmalıdır. TAGEM’e 

bağlı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’nce 1962 yılından itibaren 

kesintisiz devam eden çalışmaların neticesinde 

üretimi yapılan mikrobiyal gübrelere 2016 yılında 

üretim izni alınmış, nohut, mercimek, fiğ ve bezelye 

bitkileri ile ortak yaşam süren Rhizobium bakterilerini 

içeren AZOTEK-1, AZOTEK-2 ve AZOTEK-3 gübreleri 

tescillenerek çiftçilerin hizmetine sunulmuştur. 

Mikrobiyal gübrelerin canlılığını sürdürmesi ve 

etkisinin devamlılığı için baklagil üretimi yapacak 

üreticiler Enstitüye sipariş vererek temin edebilirler.

Atmosferden Toprağa 
Azotun Yolculuğu

Dr. Dilek KAYA ÖZDOĞAN, Çağlar SAGUN

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
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UTAEM tarafından yürütülen “Ege Bölgesi Rhizobium 

Bakteri Suşlarının Toplanması, Değerlendirilmesi ve 

Seleksiyonu” isimli proje ile Ege Bölgesi’nde baklagil 

ekim alanları taranarak bitki köklerindeki nodüllerden 

baklagillerle ortak yaşayan Rhizobium bakterileri izole 

edilmektedir. İzole edilen etkin Rhizobium bakteri 

suşları mikrobiyal gübre üretiminde kullanılacaktır.

İnsan ve hayvan beslenmesinde önemli yere sahip 

olan baklagiller yapıları itibariyle havanın serbest 

azotunu toprağa sabitleme yeteneğine sahiptirler. 

Bu durum köklerinde bulunan nodüller sayesinde 

gerçekleşir. Nodüllerin gelişimi için bitkiye uygun 

Rhizobium bakterilerinin ortamda yeterli miktarda 

bulunması gerekir.

EGE BÖLGESİNDE MİKROBİYAL GÜBRE ÇALIŞMALARI

Azot Fikse Eden Rhizobium Bakterilerinin İzolasyonu
Vural KARAGÜL, Nuri CANDAN, Ali ERTÜRK, Huriye BAYRAM, Vedat BEDİRHANOĞLU 1

1 Uluslararası Tarımsal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Menemen/İZMİR
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Bakteriler yaşayan mikroorganizma olduklarından 

canlılıkları kuraklık, tuzluluk, asitlilik, kimyasal ilaç 

vb. birçok faktörden olumsuz olarak etkilenmekte ve 

sayıları azalmaktadır. Doğal habitatta bulunan faydalı 

bakteriler yeterli sayıda bulunsa bile azot fiksasyon 

etkinlikleri yeterli olmayabilir. Ayrıca doğada sayıca 

fazla bulunan etkin olmayan bakteri ırkları etkin 

suşlarla rekabet ederek azot fiksasyon etkinliğini 

düşürmektedir. Bu nedenle etkin bakteri suşlarının 

miktarını artırmak amacıyla belirli aralıklarla 

mikrobiyal gübreleme yapılmalıdır. Mikrobiyal 

gübreler azot fiksasyonu için gerekli olan bakterileri 

yapılarında barındıran çevre dostu ürünlerdir. Bu 

ürünler bitkinin besin madde ihtiyacının doğal 

yollardan karşılanmasına aracılık ederler. Mikrobiyal 

gübrelerin üretim sürecinde kullanılacak etkin 

bakteri suşlarını belirlemek amacıyla nodül toplama, 

bakteri izolasyonu, bakteri tanımlama, bakterilerin 

etkinliklerinin değerlendirilmesi ve seleksiyon 

işlemleri gibi bir dizi işlemin sırasıyla tamamlanması 

gerekir. Mikrobiyal biyoçeşitlilik içerisindeki yabani 

türler stres koşullarına (kuraklık, tuzluluk vb.) 

dayanıklı ve bu koşullarda aktif mikrobiyal gübre 

üretim çalışmaları için önemli bir gen kaynağı 

niteliğindedir.  

Bir bakteri farklı bir lokasyonda yüksek etkinlik 

gösterirken, diğer lokasyonda yeterince etkin 

olmayabilmektedir. Bu nedenle bakteri hangi bölgede 

kullanılacak ise o bölgeden izole edilmiş olması 

başarı şansını artırmaktadır. Projede Ege Bölgesinde 

bölgede öneme sahip baklagil alanlarından farklı 

ekolojik alt bölgeleri temsil edecek şekilde bir tarama 

yapılarak 400 adet nodül örneklemesi yapılmıştır. 

Etkinlik çalışmaları devam etmektedir.

Laboratuvar şartlarında baklagil köklerindeki 

nodüllerden Rhizobium bakterileri izole edilmiştir. 

İzole edilen bakterilerin morfolojik ve genetik 

tanımlamaları yapılarak tür/ırk doğrulaması 

yapılmaktadır. İzole edilen bakterilerin etkinlik 

derecelerinin belirlenmesi önemlidir.

Mikrobiyal gübrenin başarısı içerisinde bulunan bakteri 

şuşlarının etkinliğine bağlıdır. Tür/ırk tanımlaması 

yapılan Rhizobium bakterilerinin mikrobiyal gübre 

üretiminde kullanmadan önce kontrollü şartlarda 

sera ve tarla koşullarında simbiyotik etkinlikleri tespit 

edilmektedir. Üstün performans gösteren bakteriler 

mikrobiyal gübre üretiminde kullanmak amacıyla 

seçilmekte ve gübre materyali olarak muhafaza 

altına alınmaktadır. 

Bakteri İzolasyonu ve Etkinliklerinin Belirlenmesi
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Mikrobiyal gübreler çevre dostu ürün olarak 

gerek maliyetlerin azaltılmasında gerek ise doğal 

kaynakların korunmasında önemli rol oynamaktadır 

Tarımsal faaliyetlerin düşük maliyetli ve çevre 

dostu uygulamalarla gerçekleştirilmesi tarımda 

sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından önemlidir. 

Baklagil üretiminde kimyasal azotlu gübreler yerine 

alternatif olarak kullanılabilen Rhizobium gübreleri ile 

hem ekonomik hem de ekolojik üretim mümkündür.

Bir tarlaya ilk defa baklagil bitkisi ekilecekse, 

baklagil bitkilerinde azot noksanlığı görülüyorsa ve 

ortamdaki bakteri canlılığını etkileyen su basması, 

yüksek sıcaklık gibi faktörler var ise mikrobiyal 

gübreler ile mutlaka tohum aşılaması yapılmalıdır. 

Toprakta yeterli sayıda ve kalitede bakteri varlığını 

sağlamak amacıyla mikrobiyal gübreleme işlemi 4-5 

yılda bir tekrarlanmalıdır. 

Mikrobiyal Gübreler;

• Aşılama yapılan baklagil bitkisinin azot ihtiyacını 

karşılar. 

• Ürün gelişimini teşvik ederek % 25 dolayında 

verim artışı sağlar.

• Baklagil ürün kalitesini arttırır.

• Toprak verimliliğini iyileştirir, kendinden sonraki 

bitkiye iyi bir ortam hazırlar. 

• Ekim nöbetinde kendinden sonra gelen bitkide 

kullanılacak azotlu gübreden yaklaşık %30 tasarruf 

sağlar.

Mikrobiyal Gübreler İle Çiftçi Kazanıyor... Ülke Kazanıyor…
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Buğday temel besin kaynağı olup hem ülkemiz 

hem de dünya için stratejik bir üründür. Amerika 

Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’nın 2020/21 

verilerine göre dünyada toplam tahıl üretimi 

2,7 milyar ton olup bunun %28’ini buğday 

üretimi oluşturmaktadır. Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın Ocak 2021’de yayınlamış olduğu 

bültende Türkiye’nin 2019/20 üretim sezonunda 

buğday üretimi yaklaşık 20 milyon ton olup 

bunun 6,1 milyon tonu ihraç edilerek dünya 

sıralamasında 9. sırada yer aldığı belirtilmiştir. 

Dünyada artan insan popülasyonuna bağlı 

olarak tarım ürünlerine olan talep artışı, başta 

buğday olmak üzere tarımda ürün geliştirme, 

topraktaki besinlerin iyileştirilmesi ve kuraklığa 

dirençli tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalara olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. 

Toprağın besin içeriğinin zenginleştirilmesi için 

yaygın olarak kullanılan kimyasal gübrelerin uzun 

süreli kullanımının, toprağı kirlettiği, topraktaki 

kirlenmenin başta içme su kaynakları olmak üzere 

çevre için bir tehdit oluşturduğu bilinmektedir. Bu 

nedenle tarımsal üretimin iyileştirilmesi için daha 

temiz ve çevre-dostu yaklaşımlar gerekmektedir. 

Buğdayda Kuraklık Stresine Karşı 
Aktinobakteri Kaynaklı Mikrobiyal 

Gübre Geliştirilmesi
Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
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Bu yaklaşımların başında bitki gelişimini 

destekleyici bakterilerin doğrudan kullanımı ya 

da bakteri ürünlerinin kullanımı gelmektedir. 

Bitki gelişimini destekleyici bakterilerin bitkinin 

gelişimi için gerekli olan besinleri sağladığı, 

hormonlar üreterek bitkilerin gelişimini uyardığı 

ve fitopatojenlere karşı sistemik direnç oluşumunu 

uyardığı bildirilmiştir. Özellikle atmosferik azotu 

sabitleyerek veya fosfat çözünürlüğünü artırarak 

toprağı bitkiler için besleyici hale getiren veya 

indolasetik asit ve siderofor gibi bitki gelişimini 

destekleyici moleküller sentezleyen bakteriler bu 

kapsamda çok büyük ilgi görmektedir.

Buğday üretiminin çevreci yaklaşımlarla 

artırılmasının amaçlandığı TAGEM AR-GE Destek 

Programı kapsamında TAGEM ve Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi işbirliği ile yürütülen projede; 

Karadeniz kıyılarında yayılış gösteren halofit 

bitkilerin rizosfer toprağından ve toprak altı 

endofitik dokularından aktinobakterilerin seçici 

olarak izolasyonları gerçekleştirilmiştir. İn vitro 

deneylerle bazı izolatların indolasetik asit ve 

siderofor ürettikleri, atmosferik azotu fikse 

edebildikleri, fosfatı çözdükleri, ACC deaminaz 

aktivitesi gösterdiği, amonyak üretebildiği tespit 

edilmiştir. Ayrıca, buğdayda ürün kaybına neden 

olan kök patojenlerine karşı antifungal aktiviteleri 

de belirlenmiştir. Aktivite gösteren bakteri 

izolatlarının tüm genom analizleri yapılmış ve 

Streptomyces cinsi üyesi 4, Micromonospora 

cinsi üyesi 8 ile Nocardiopsis cinsi üyesi 1 olmak 

üzere toplam 13 izolatın dünya literatürü için 

yeni tür oldukları belirlenmiştir. Genom analizleri 

yapılan izolatlar, bitki gelişimini destekleyici ve/

veya patojenlerin gelişimini inhibe edici sekonder 

metabolit kodlayan gen bölgeleri bakımından 

taranmış ve laboratuvar sonuçlarını destekleyici 

sonuçlara ulaşılmıştır.

Bitki gelişimini destekleyici özellikler bakımından 

en yüksek aktivite gösteren 10 izolat seçilerek bu 

izolatların bitki büyümesini teşvik etme yetenekleri 

in vitro olarak serada saksılarda test edilmiş ve 

sonuçta kontrol gruplarına göre pozitif farklılıklar 

belirlenmiştir. Sera denemelerinde elde edilen 

başarının buğdayın doğal yetiştirme ortamında 

da test edilmesi amacıyla tarla denemeleri devam 

etmektedir. Tarla denemelerinde de başarıya 

ulaşılması durumunda bakteriyel izolatların 

mikrobiyal gübre olarak kullanılabilmesi için 

formulasyonların geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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Ülkemizde çok yaygın bir şekilde bulunan alkalin 

karakterli topraklar bitkinin alabileceği fosfor 

(P) bakımından fakirdir. Topraklarda bitkilere 

yarayışlı fosfor sağlamanın en yaygın yolu fosforlu 

gübrelemedir. Fakat fosforlu gübrelemenin yararları 

sınırlıdır. Toprağa ilave edilen çözünebilir durumdaki 

fosforun önemli bir kısmı Ca ve Mg’la birleşerek Ca- 

ve Mg-fosfatlar şeklinde çökelmektedir. Yüksek kireç 

seviyeleri bu durumu daha da artırmaktadır. Kireç 

hem orto-fosfat iyonlarının adsorbe olabileceği yüzey 

alanını artırmakta, hem de pH’yı tamponlayarak, 

fosforun diğer bitki besin elementleriyle birlikte 

yarayışlılığının optimize olacağı nötral pH’ları 

sınırlamaktadır. Fosforlu gübre üretim sürecinde 

kuvvetli asit kullanımı, fosforlu gübre hammaddesi 

olan ham fosfat kayası içerisinde yer alan kadmiyumu 

(Cd) serbestlemektedir. Fosforlu gübrelerin 

tekrarlamalı ve yüksek miktarlarda topraklara 

verilmesi, zaman içinde Cd’un toprakta birikmesine 

ve bitki aracılığıyla gıda zincirine girmesine 

neden olabilmektedir. Fosforlu gübre fiyatları son 

zamanlarda önemli derecede artmıştır. Dolayısıyla 

özellikle alkalin topraklarda yarayışlı fosfor seviyesini 

artırmanın organik yolları araştırılmalıdır.

Alkalin topraklarda, pH’yı nötral seviyelere çekmek 

asitleştirici kimyasal gerektirmektedir. Bazı alkalin 

topraklarda yüksek miktardaki kireç seviyeleri, 

herhangi bir pH düşürme etkisini kısa sürede 

tamponlayabilmektedir. Bazı üreticiler, toprak pH’sını 

düşürmek amacıyla, elementel kükürt kullanmaktadır. 

Konya bölgesi topraklarında pH’yı 8.0’den 7.0’ye 

düşürmek için tavsiye edilen toz kükürt miktarı 

ortalama 100 - 150 kg/da arasındadır. Yüksek maliyet 

yüzünden kükürt uygulaması sıklıkla başvurulan 

bir yöntem değildir. Öte yandan bitki köklerinin 

toprakla temas ettiği ve bitki besin maddesi alımının 

gerçekleştirildiği rizosfer bölgesinde yapılacak 

bir pH düşürücü uygulama, arazinin tümünde 

yapılacak bir uygulamaya göre daha ekonomiktir. 

Tamamlanmış bir TÜBITAK projesinde buğday 

rizosferinden izole edilen bir mikrobiyal suşun 

(Bacillus pumilus #189) buğdaya inokule edilmesinin 

rizosfer pH’sını düşürdüğü, rizosferde bitkiye yarayışlı 

fosfor seviyesini ve bitkinin fosfor, potasyum ve 

magnezyum alımını, kuru madde miktarı ve tohum 

verimini artırdığı gözlenmiştir. Bacillus pumilus 

#189 bakterisinin, tarımda kullanımı için mikrobiyal 

gübre olarak ticarileştirilmesi aşamalı bir süreçtir. 

Son aşamada etkinliği uzun yıllar süren denemeler 

sonucu kanıtlanmış mikroorganizmanın raf ömrü 

uzun, çiftçinin kolay kullanabileceği ve etkin bir ticari 

mikrobiyal gübreye dönüştürülmesi gerekmektedir. 

BIOMOBILIZER-P:

Fosfor Çözen Yerli Mikrobiyal 
Gübre Çalışmaları 

Dr. Öğr. Üyesi Züleyha Endes Eğribaş 1, Prof. Dr. Mehmet Öğüt 2

(1) Selçuk Üniversitesi, Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Çumra, Konya

(2) Selçuk Üniversitesi, Çumra Meslek Yüksekokulu, Çumra, Konya
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Bu amaçla Konbiyo Arge Kimyevi Madde Tarım 

Hayvancılık ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti.’nin 

yürütücülüğünde TAGEM tarafından desteklenen 

projede bakteri uygun bir şekilde ticari olarak formüle 

edilerek, tarla denemelerinde buğday (Triticum 

aestivum L.), mısır (Zea mays L.) ve şeker pancarı 

(Beta vulgaris L.) olmak üzere üç farklı bitkide iki 

yıl tekerrürlü olarak denenmiştir. Bu denemeler 

esnasında ticari formulasyon Biomobilizer-P 

olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil 

edilmiş ve ticari olarak satışına başlanmıştır. Tarla 

denemelerinde iki yıl ortalaması olarak mikrobiyal 

gübre aşılı bitkilerde kontrole göre daha yüksek 

verim elde edilmiştir. Buğday bitkisinde bitki boyu ve 

mısır bitkisinde koçan verimi tohum verimine paralel 

olarak artmıştır.

Mikrobiyal gübre aşılaması ile tüm kimyasal gübrelerin 

kısılması değil sadece ekimle birlikte verilen 

fosfor içeren DAP (diamonyum fosfat) ve benzeri 

kompoze gübrelerin belirli oranlarda azaltılabileceği 

varsayılmaktadır. Azotlu gübreler toprak analiz 

sonuçlarına göre gereksinimin tamamı kadar 

verilmelidir. Ekimle birlikte ortalama 9 kg/da P2O5 

verildiği bir senaryo düşünüldüğünde takriben 4,5 

kg/da P2O5 tasarruf edilebileceği varsayılmaktadır. 

Bu tasarruf miktarı DAP olarak düşünüldüğünde 

yaklaşık 10 kg/da’a karşılık gelmektedir. Fosforlu 

gübre fiyatlarındaki anormal artış sonrası DAP kg 

fiyatı yaklaşık 7 TL’ye kadar çıkmıştır.

Sadece tasarruf edilen DAP açısından bakıldığında 

bu rakam yaklaşık 70 TL/da’a karşılık gelmektedir. 

Mikrobiyal gübre maliyeti 15 TL/da’dır. Sonuç olarak 

yaklaşık 55 TL/da tutarında bir rakam tasarruf 

edilmektedir. Bu durum mikrobiyal gübreleme 

ile verimde herhangi bir artış sağlanamaması ve 

mikrobiyal gübre ile elde edilen verimin tam doz 

fosfor uygulamasındaki verimle eşit olduğu zaman 

geçerlidir. Öte yandan, tarla denemelerinde düşük 

dozlardaki fosfor ile birlikte mikrobiyal gübre 

uygulaması kontrole göre daha yüksek sonuçlar 

vermiştir.
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Bitki yetiştiriciliğinde; verim, kalite ve bitki gelişimi 

üzerine bitki besleme önemli bir yer tutmaktadır. 

Mikoriza; bitki kökleri ile belirli fungus türleri arasındaki 

karşılıklı bir yaşam biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bu 

işbirliğinde bitki mikorizal fungusa yaşamı için enerji, 

mikorizal fungus da bitkiye besin elementleri ve su 

sağlamaktadır. Mikoriza, toprakta var olan sporları 

aracılığıyla karasal ekosistemdeki bitkilerin yaklaşık % 

90’ının köklerini infekte etmektedir. Mikoriza mantarı 

çok miktarda hif üreterek bitki kök yüzey alanını 

arttırmakta ve kökten çok uzak bölgelerdeki besin 

elementlerini bu hifler aracılığıyla alarak bitkinin 

üst organlarına taşımaktadır. Bugüne kadar yapılan 

çalışmalar mikorizanın genel anlamda; bitki besin 

elementi ve su alımını arttırarak kimyasal gübreye 

olan talebi azalttığı, tohum çimlenmesini olumlu 

etkilediği, fidanlarda şaşırtma şokunu azalttığı, ürün 

miktarı ve kalitesini olumlu yönde etkilediği, bitkinin 

hastalık ve zararlılara karşı direncini arttırdığı, 

kuraklık, tuzluluk, ağır metal toksisitesi gibi abiyotik 

stres koşullarına karşı bitkilerin dayanıklılığını olumlu 

yönde etkilediğini göstermiştir. 

Doğal ortamda yetişen nar bitkisinin besin elementi 

noksanlığı, kuraklık, tuzluluk gibi olumsuz toprak ve 

iklim koşullarına dayanıklı olması, narın mikorizaya 

bağımlı olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu 

konuda literatürde yeterli bilgiye rastlanmamıştır. 

Bu nedenle çalışmamızda nar bitkisi seçilmiş ve 

mikorizaya bağımlılık durumu incelenmiştir. Mikoriza 

uygulamasının nar fidanlarının kök ve gövde gelişimi 

ile bitkinin beslenme durumu üzerine etkili olduğu 

ve narın yüksek düzeyde mikorizaya bağımlı olduğu 

tespit edilmiştir. Mikoriza aşılanan bitkilerin P, K, 

Fe ve Zn alımı artmıştır. Bitki boyu, gövde çapı 

ve kök gelişimi gibi fidan üretiminde önemli olan 

gelişim parametreleri, mikoriza uygulaması ile 

kontrol bitkilerine göre olumlu yönde etkilenmiştir. 

Ayrıca denemede uygulanan üç farklı mikoriza 

(Glomus mosseae (M1), Glomus clarium (M2), 

Glomus etunicatum (M3) kontrole göre incelenen 

parametreleri önemli oranda artmış olup, en yüksek 

değerler Glomus clarium aşılamasında elde edilmiştir. 

Nar Fidanlarında Mikoriza Kullanımı
Murat ŞİMŞEK, Gökhan UÇAR, Dr. Cevdet Fehmi ÖZKAN

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
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Hızla artan dünya nüfusunun doğa üzerinde 

yarattığı etkilerin bir sonucu olarak artan 

tarımsal girdiler ve rezerv enerji kullanımı ile 

çevre kirlenmesi ve küresel ısınma vb. faktörler 

tarım alanlarını ve ekolojik yaşamı tehdit altına 

almaktadır. Doğadaki kirliliğin besin zinciri yolu 

ile insana kadar ulaşması beraberinde insan ve 

diğer canlıların sağlığını doğrudan etkilemektedir. 

Son yarım yüzyılda etkili sulama, yüksek verim 

sağlayan kaliteli tohumların ıslahı, tarım ilaçları 

ve gübre girdileri tarımda verimliliği birkaç kat 

attırmıştır. Ancak bir alanda artan verim artışına 

karşılık doğal ekosistemin sürdürülebilirliği 

aynı şekilde artmamış, tam tersine ekosistem 

olumsuz yönde etkilenmiştir. Tarımsal üretimin 

sürdürülebilir ve ekolojik olarak yönetilmesinin, 

toprak kalitesi ve bitki sağlığına olumlu yönde 

etki etmesi gerekir. Bunun sağlanabilmesi, 

toprak ve bitki yönetimi ekolojik tarıma uygun 

olarak erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, su 

kaynaklarının kirlenmesini ve diğer zararları en 

aza indirgeyen tarım teknolojilerinin kullanılması 

ile gerçekleşir. 

Bilinçsizce uygulanan agro-kimyasalların 

toprağın biyolojik verimliliğinde azalmalara 

neden olmasının, temelde toprak canlılarının 

olumsuz yönde etkilenmesi sonucu olduğu 

düşünülmektedir. Özellikle de simbiyoz yaşayan 

yararlı mikroorganizmaların bu durumdan birinci 

derecede etkilendiği belirlenmiştir. Bitki kök 

mekanizmalarında önemli bir yer tutan doğal 

mikroorganizmaların tarımda kullanımı önemlidir. 

Sebzecilikte Mikorizanın Önemi
Nesibe Devrim ALMACA / Ziraat Yüksek Mühendisi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ŞANLIURFA
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Ülkemizde de bu konuyla ilgili çalışmalara son 

yıllarda hız verilmekte olup üniversiteler ve çeşitli 

kuruluşlar bünyesinde bu alanda çalışmalar 

yapılmaktadır. Mikorizanın bitki toplulukları 

ile olan infeksiyonu toprakta var olan sporlar 

tarafından sağlanmaktadır.

Diğer birçok bitki tür ve çeşitlerinde olduğu 

gibi sebzeler de mikoriza ile ilgili çalışmalar 

yürütülmektedir. TUİK 2020 bitkisel üretim 

verilerine göre Türkiye’nin  meyve üretimi 23 

milyon 585 bin 768 ton; sebze üretimi ise, 31 

milyon 196 bin 717 ton’dur. Sebzeler içerisinde 

en fazla üretimi ve tüketimi yapılan ürünlerin 

en önemlilerinden biriside biberdir ve biber 

ülkemizin iç tüketimi ve ihracatı bakımından 

stratejik ürünler arasında yer almaktadır.

Diğer bitkilerde olduğu gibi domates ve biber 

yetiştiriciliğinde de bir çok ekolojik sorun 

mevcuttur. Başlıca sorunlar bölgesel olarak 

düşük ve yüksek sıcaklık, hastalık ve zararlılar, 

verim, kalite ile birlikte bitki besleme sorunlarıdır. 

Bu konuda yürütülen araştırmaların temelinde 

daha az girdi ile çevreye ve insan sağlığına zarar 

vermeden istenen düzeyde ve kalitede ürün 

yetiştirmek yatmaktadır. Mikorizal yaşam ile 

ilgili çalışmaların yukarıda bahsedilen sorunları 

azaltmaya yönelik bir alternatif olabileceği 

beklenmektedir.

Biberin köklerinde % 46,7 oranında mikoriza 

kolonizasyonu oluştuğu bildirilmektedir. Bitkinin 

beslenmesi ve mikoriza-bitki arasındaki karşılıklı 

ilişkiye yönelik çalışmalarda son yıllarda hız 

kazanmaya başlamıştır.

TAGEM tarafından desteklenen “Harran Ovası 

koşullarında Mikoriza (G. Mossea) ve farklı fosfor 

dozlarının biber bitkisinin gelişimine, verimine 

etkisi” isimli araştırma projesinde; mikoriza 

(G.mossea) aşılaması ve fosfor uygulamasının 

biber bitkisinin gelişimi, beslenmesi ve 

verim unsurlarına etkisinin yanı sıra mikoriza 

uygulamasının fosfor alınımına etkilerinin 

görülmesi amaçlanmıştır. Üç yıllık verim 

değerleri ile yapılan analiz sonucunda mikoriza 

uygulanmadan fosforlu gübre uygulanması 

durumunda, yüksek verim almak için ekonomik 

olarak 10,1 kg/da fosforlu gübre dozunun yeterli 

olabileceği sonucuna varılırken, bu çalışma ile 

Harran Ovasında biber yetiştiriciliği için fide 

döneminde mikoriza uygulanması ve 7,1 kg/da 

fosforlu gübre dozu önerilmiştir. Sonuç olarak 

uygulanması gereken fosfor dozunu mikoriza 

uygulaması ile dekara 3 kg azaltılabileceği ve 

ekonomik üretim sağladığı saptanmıştır.

Sürdürülebilir ekolojik tarım ve çevre sağlığı 

açısından gübre tasarrufuna da katkıda 

bulunmasından dolayı mikorizanın tarımda 

kullanımı göz ardı edilmemelidir. Doğal mikoriza 

popülasyonları belirlenerek bölgelere uygun 

çeşitler izole edilip çoğaltılmalı ve aşılama 

uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Türkiye gibi 

ekolojik tarıma elverişli ve potansiyel ülkeler için 

doğal ve seçilmiş mikoriza kullanımı önemlidir.
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Yerel kaynaklarımızdan izole edilen, sera ve 

tarla denemeleri ile etkinlikleri belirlenen 

mikroorganizmaların pratikte uygulanabilirliğini 

sağlamak amacıyla taşıyıcı materyalin belirlenmesi 

ve mikrobiyolojik fosforlu gübre üretimi için 

materyal sağlanması oldukça önemlidir. Biyolojik 

gübrelerin arazi şartlarında etkisini artırmak için 

uygun taşıyıcıların kullanımı, uygulama kolaylığı, 

gübrenin daha uzun süre depolanması, taşıma 

kolaylığı ve mikroorganizmanın aktivitesini artırma 

ve çevresel faktörlerden korunmasını sağlamak 

için gereklidir. Taşıyıcılar mikrobiyal gelişimi 

destekleyen ve mikroorganizmanın rizosfer 

bölgesine ulaşmasını sağlayan materyallerdir. 

Bunlar aynı zamanda mikroorganizmayı toprağa 

veya tohuma uygulanana kadar hatta bitki 

topraktan alıncaya kadar korumaktadır. 

Bu kapsamda 2020-2022 yılları arasında 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 

yürütülmekte olan “Kaya fosfat ve Triple süper 

fosfat gübresi ile beraber uygulanan fosfor 

çözen bakterilerin arazi şartlarında mısırın 

verimine etkisi ve uygun taşıyıcı materyallerin 

belirlenmesi” isimli projede başlatılmıştır. Kireçli 

topraklarda fosfor çözme yetenekleri belirlenmiş, 

ikisi yerli biri yurtdışından temin edilen 3 suş 

için uygun taşıyıcı materyallerin belirlenmesi 

araştırmaları devam etmektedir. Taşıyıcı materyal 

olarak bölgemiz ve ülkemizdeki bazı organik ve 

inorganik materyaller denenmektedir. Bunlar; 1. 

Yerli torf  2. İthal Torf  3. Gavurdağ Torf  4. Zeolit 

5. Fındık zurufu 6. Leonardit 7. Biyogaz atığı 8. 

Odun talaşı altlıklı tavuk gübresi  9. Pomza 10. 

Perlit 11. Biyokömür 12. Kompost 13.Ham fosfat 

14. Solucan gübresi 15. Çay atığı kompostu 16. 

Bentonit ve 17. Yanmış kildir. Bu materyallere söz 

konusu suşlar aşılanmış ve elde edilen biyolojik 

gübrelerin raf ömrü çalışmaları yapılmaktadır. 

Söz konusu bu projeler ile mikrobiyal gübre 

kullanımının yaygınlaşması sonucunda en önemli 

girdi olan kimyasal gübrelere olan ihtiyacın 

azalması, hem toprak yapısının iyileşmesi hem 

de topraktaki mikroorganizma faaliyetlerinin 

artmasına bağlı olarak biyolojik dengenin 

sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.

TAŞIYICI MATERYALLERLE CANLI 
KALABILEN MIKROBIYAL GÜBRELER

Dr. Betül BAYRAKLI, Dr. Aylin ERKOÇAK

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Bakteri kültürleri bu materyaller ile karıştırılarak 

biyolojik gübreler oluşturulmuştur.
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Aynur DİLSİZ / Ziraat Yüksek Mühendisi,  Çağlar SAGUN / Ziraat Yüksek Mühendisi

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA

Tarımsal sürdürülebilirlik konusunda toplumsal 

farkındalık sürekli artmaktadır. Özellikle biyotik ve 

abiyotik faktörlerin etkisinin artığı günümüzde, toprak 

mikrobiyomlarının faydalı bileşenlerini destekleyen 

uygulamalar giderek daha önemli hal almıştır. Bu 

mikrobiyom sistemi içinde bulunan, Arbusküler 

mikorizal mantarlar (AMF) yeryüzünde bulunan 

bitkilerin yaklaşık %80 ‘nin yaşamsal döngüsünde 

çok önemli rol alırlar ve simbiyotik (ortak yaşam) 

ilişkiler oluşturur. Mikoriza mantarları, su moleküllerini 

köklere yaklaştırmada köprü görevi görürler ve 

difüzyonla suyun bitki köklerinden alımını sağlar, 

bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını 

arttırır. Bitkilerin özellikle P ve mikrobesin elementleri 

alımlarında Arbiscular mikoriza, önemli rol oynar. AMF 

ağır metal toksisitesi ve tuzluluk gibi streslere karşı 

bitkileri korumakta ve bitkinin direncini artırmakta, 

ayrıca kuraklığa karşı dayanımı artırmaktadır. Düşük 

nitrat içeren nötral topraklarda asit koşullardan daha 

iyi mikoriza oluşmaktadır. Yüksek nitrat ve kireç 

düzeyleri mikoriza enfeksiyonunu engellemektedir. 

Mikorizaların tarıma gübre olarak kazandırılması 

için saf kültür olarak üretilmelerine ihtiyaç vardır. 

Mikorizaların saf kültür olarak üretim yollarından biri 

de in vitro şartlarda elde edilmesi gerekmektedir. 

Klasik saksı kültürlerinde çoğaltmalarda bulaşma çok 

fazla olduğundan ilk kültür elde edilmesinde steril 

şartlar sağlanmalıdır. VA Mikoriza aşılaması tarımda 

gittikçe artan oranda rol oynamaktadır. Mikoriza 

simbiyozunun, besin döngüsü ve bitki stres toleransı 

üzerinde birçok yararlı etkisi vardır. Ancak küresel 

gıda güvenliğini artırmak için bu potansiyel yeterince 

kullanılmamaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir toprak 

ekosistemi içinde Arbusküler mikorizal mantarlarını 

izolasyonu, tanımlanması ve çoğaltılması için 

araştırma çalışmaları devam etmektedir.

TOPRAKTAKI MANTAR ve BITKI DOSTLUĞU

Mikoriza Mantarları
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Gübreler bitkisel üretimin en önemli bileşenlerinden 

olup, hem mineral hem de organik kökenli 

olabilmektedirler. Bitkisel üretim miktarını artırmak 

amacıyla mineral gübre ve tarım ilaçlarının yoğun 

şekilde uygulanmasıyla toprak ve su kaynakları 

kirlenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Mineral 

gübrelerle bitkinin ihtiyacı olan besin elementleri 

toprağa verildiğinde başta uygulama miktarı ve 

uygulama şekli olmak üzere toprak özellikleri, 

yağış miktarı ve sulama yöntemine bağlı olarak 

toprakta tutulmakta veya yıkanma sonucu taban 

suyuna karışmaktadır. Mineral gübrelerin bazılarının 

gereğinden fazla kullanılması tuzlanmaya yol 

açarken, fosforlu gübrelerde kadmiyum ve arsenik 

önemli miktarlarda bulunmakta, azotlu ve fosforlu 

gübrelerin su kaynaklarına ulaşması sonucunda ise 

sularda ötrofikasyon ve nitrat kirliliği durumu ortaya 

çıkmaktadır. Gübre ve gübrelemeden kaynaklı olası 

olumsuzlukları ortadan kaldırmak için öncelikle 

toprak ve bitki analizlerine dayalı gübreleme 

yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, organik, 

organomineral ve mikrobiyolojik gübrelerden daha 

fazla yararlanmak gerekmektedir. 

Organik gübreler, toprağa organik madde 

kazandırmaları ve toprağın başta fiziksel olmak 

üzere kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmeleri 

açısından önem taşırlar. Toprakta mikrobiyolojik 

faaliyeti hızlandırarak strüktür, havalanma ve su 

BİYOLOJİK KATKILI YENİLİKÇİ ORGANİK VE 
ORGANOMİNERAL GÜBRELER GELİŞTİRİYORUZ

Prof. Dr. Ayten NAMLI, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Dr. Kadriye KALINBACAK, TAGEM, Toprak Yönetimi ve Bitki Besleme Koordinatörü
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tutma kapasitesini yükseltir, makroelement takviyesi 

yapar ve toprak fosforunun yarayışlılığını artırırlar. 

Organomineral gübreler ise, organik maddelerin 

toprak iyileştirici özelliği ile kimyasal gübrelerin 

besin içeriğinin bir gübrede toplanmasıdır. Organik 

materyallerin toprak verimliliği üzerine olan olumlu 

etkilerinden yararlanılarak “organik madde + mineral 

gübre” şeklinde üretilen organomineral gübreler, 

bir yandan yıkanma ile besin elementlerinin kaybını 

azaltırken diğer yandan  toprak verimliliğini düzelterek 

kullanılan minerallerin etkinliğini artırmaktadır. 

Mikrobiyal gübreler de, tohuma, bitki yüzeyine veya 

toprağa uygulandığında rizosferde kolonize olan 

veya bitki dokularına giren, atmosferik azotu fikse 

eden, toprak fosforu ile bitki besin elementlerinin 

alımını ve bitkisel gelişimi artıran canlı, saf veya karışık 

mikroorganizma formülasyonudur. Bu gübreler daha 

ucuzdur, bitkilere toksik etki göstermez, yeraltı 

sularını kirletmez, toprak asitliğini artırmaz ve bitki 

gelişmesini olumsuz etkilemez.

Tarımda kullanılan kimyasal gübre ve ilaçların çevreye 

ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltacak 

organik ve organomineral gübreler ile biyolojik 

ürünlerin geliştirilmesine gereksinim bulunmaktadır. 

Bu yaklaşım, gerek sağlık açısından gerek çevresel 

sorunlar açısından gerekse de tarım alanlarımızın 

sürdürülebilirliği açısından oldukça doğru ve 

uygulanabilir bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşıma uygun olarak TAGEM araştırma 

programı kapsamında organomineral gübrelerin 

geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Organik 

atık ve artıklar kullanılarak kompost, leonardit ve 

biyokömürler besin elementleri ile zenginleştirilerek 

farklı organomineral gübreler geliştirilmekte ve 

etkinlik araştırmaları yürütülmektedir. Ayrıca AR-GE 

Destek Programı kapsamında TAGEM Üniversite ve 

özel sektör işbirliği ile organik, mineral ve mikrobiyal 

içerikli gübreleri geliştirmek amaçlı projeler de 

yürütülmektedir. Bunlardan birisi Ankara Üniversitesi 

&Özel Sektör işbirliği ile tarımsal atıklarla yüksek 

organik madde içeriğine sahip, bitkilerin ihtiyacını 

karşılayacak miktarlarda azot, fosfor ve potasyum 

içeren, azot fikse eden ve fosfor çözen bakterilerce 

zengin, toprakta çözünebilen, pelet formda organik ve 

organomineral gübre üretilmesi ve saha denemeleri ile 

tarımdaki etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Proje 3 aşamalı olarak yürütülmektedir.1. Aşama: 

Polatlı’da bulunan CNC Kompost tesisinde bitkisel 

atıklar (nar kabuğu, çay çöpü, çim) ve hayvansal 

atıklardan (büyükbaş hayvan gübresi ve tavuk altlığı) 

Organik ve Organomineral Gübre Yönetmeliğine 

uygun standartlarda kompost elde edilmiştir. 

Elde edilen kompost’tan organomineral gübre 

yapılması amacıyla, materyaller belirli oranlarda 

dozajlanarak farklı basınçlar altında peletlenmiş ve 

farklı formulasyonlarda organomineral gübreler elde 

edilmiştir. Ayrıca peletleme sistemi tasarlanıp pelet 

makinası da yapılmıştır. 

CNC Kompostlama Sisteminde organik materyallerin kompostlanması
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Proje kapsamında geliştirilen Pelet makinası ve Peletleme sistemine ait görüntüler

Farklı kompost materyallerinden elde edilen organomineral gübreler

6N.6P Tavuk Altlığı

6N.15P Tavuk Altlığı

6N.6P Çay Çöpü

6N.15P Çay Çöpü

6N.6P Çim

6N.15P Çim

6N.6P Büyük Baş Gübresi

6N.15P Büyük Baş Gübresi
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2. Aşama: Üretilen biyolojik katkılı organomineral 

gübrelerin toprakta çözünme sürecini takip etmek 

için 6 ay süreli inkübasyon denemesi kurulmuştur. 

İnkübasyon süresinin 1., 3. ve 6. ayında toprak 

örneklerinde bazı kimyasal ve biyolojik analizler 

yapılmıştır. Özellikle bakterili organomineral 

gübrelerin toprağın N, P, organik madde, iz elementler 

ve toplam bakteri sayıları üzerine bakteri içermeyen 

organomineral gübrelere göre çok daha fazla olumlu 

etki yaptığı belirlenmiştir.

3. Aşama: Elde edilen pelet formda biyolojik katkılı 

organomineral gübrelerin etkinliğinin ortaya 

konulması için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftlik arazisinde 

mısır bitkisiyle tarla denemesi gerçekleştirilmiştir. 

Toplam verim, hasat indeksi ölçümlerinin yanı 

sıra tanede protein analizi yapılmıştır. Tek başına 

uygulanan kimyasal gübreler ve bakteri aşılanmamış 

organomineral gübrelerle kıyaslandığında, en 

yüksek verim biyolojik katkılı organomineral gübre 

uygulamalarından elde edilmiştir. Proje sonucunda 

elde edilen verilere göre, bakterilerce zenginleştirilmiş 

organomineral gübreler, bir yandan kullanılan 

kimyasal gübre miktarını azaltmakta öte yandan 

toprakların organik madde ve dolayısıyla organik 

karbon miktarını artırarak toprağın sürdürülebilir 

kullanımı ve bitkisel üretimden etkili verim elde 

edilmesini sağlamaktadır. 

İnkübasyon denemesinin kurulması

Tarla denemesi hasat



20

Hızla artan dünya nüfusunun gıda maddeleri 

gereksinimindeki artış ve kişi başına düşen ekilebilir 

alanların azalması beraberinde birim alandan 

daha fazla ürün elde edilmesi gereksinimini 

ortaya çıkarmaktadır. Sürdürülebilir tarım için en 

önemli girdilerden biri şüphesiz gübredir. Bitkilerin 

gelişimlerini devam ettirebilmeleri için mutlaka tarım 

yapılan toprakların verimliliklerinin artırılması, mevcut 

verimlilik potansiyelinin korunması ve bu topraklardan 

kayba uğrayan bitki besin elementlerinin yeniden 

topraklara kazandırılması gerekmektedir. Kimyasal 

gübrelerin hatalı kullanımı toprak canlıları ile toprak 

verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

sorunları azaltmak için, tarımsal uygulamalar dünya 

çapında daha sürdürülebilir, çevre dostu bir yaklaşıma 

doğru ilerlemekte ve toprak verimliliğini artıran, 

bitki beslenmesini geliştiren mikroorganizmalar 

üzerine yapılan çalışmalar artış göstermektedir. 

Mikrobiyal gübrelerde en önemli sorun uygun 

taşıyıcı materyaller kullanılarak gübrenin raf ömrü, 

Biyofilm Yapısında
Mikrobiyal Gübreler

Caner ÖZDEMİR / CANNES BİYOTEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK AR-GE LTD. ŞTİ.

Dr.Kadriye KALINBACAK / TAGEM, Toprak Yönetimi ve Bitki Besleme Koordinatörü
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canlılığı ve toprakta kalma süresini artırmaktır. Aksi 

halde mikroorganizmlara toprağa uygulandığında 

etkinliklerini ve canlılıkları kısa sürede kaybedebirler. 

TAGEM araştırma projeleri ile mikrobiyal gübre 

özelliği belirlenen ve etkinliği saptanan izolatları 

çeşitli çevre dostu organik ve inorganik materyallerle 

taşıyıcı özellikleri belirlenmektedir.

Toprağa tek başına mikrobiyal gübre vermek 

yerine kimyasal gübrenin azaltılmış dozuyla birlikte 

uygulamaları ile toprakta kimyasal gübre kullanımının 

azaltılması mümkün olabilecektir.  Mikroorganizmalar 

pH, UV, kuraklık gibi çevresel stres koşullarına karşı 

hayatta kalabilmek için adeta bir kale gibi korunaklı 

biyofilm yapılarını oluştururlar. Biyofilmler ise, 

mikroorganizmaların birbirlerine ve/veya bir yüzeye 

geri dönüşümsüz olarak tutunduğu; içerisinde bir 

veya birden çok türü barındıran polimerik yapılardan 

oluşan popülasyonlardır. Farklı stres koşulları 

altında biyofilm oluşumu, mikroorganizmaların bitki 

rizosferinde başarılı bir şekilde hayatta kalmaları 

için bakteriler tarafından benimsenmiş önemli bir 

stratejidir.

TAGEM AR-GE Destek Programı kapsamında 

TAGEM, Üniversite ve özel sektör işbirliği ile yerli 

kaynaklardan izole ettiğimiz bakteriyel suşlar ile algal 

biyofilm yapısı içerisinde biyofilm konsorsiyumu 

oluşturulması amaçlanmıştır.

Alg biyofilm gübresinin asit toprakta özellikle 

fosfor ve potasyum,  alkali toprakta ise azot, fosfor, 

potasyum, organik madde değerleri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiştir. Denemeye alınan asit ve 

alkali  topraklarda yetiştirilen bitkilerde alg biyofilm 

gübre uygulamaları azot, fosfor ve potasyum 

üzerinde arttırıcı etkide bulunmuştur. Alg biyofilm 

gübresi azaltılmış dozda kimyasal gübre ile birlikte 

uygulandığında gerek topraklarda gerekse bitki 

örneklerinde kontrol uygulamasına kıyasla önemli 

farklar belirlenmiş, bazı toprak özelliklerinde ise tam 

doz kimyasal gübre ile yakın sonuçlar elde edilmiştir. 

Farklı düzeylerde gübre uygulamasının (2.5 L/da ve 5 

L/da Alg Biyofilm gübresi) etkisinin önemli olduğu ve 

bitki çeşidine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Proje kapsamında elde ettiğimiz sonuçlara göre farklı 

toprak şartlarında (asit ve alkali), farklı uygulama 

dozlarının kullanılması alınan verimin arttırılması için 

gereklilik arz etmektedir.

Mısır bitkisinin asit koşullarda 5 L/da Alg Biyofilm 

gübresi + azaltılmış gübre; alkali koşullarda ise 2.5 L/

da Alg Biyofilm gübresi + azaltılmış gübre dozlarının 

kullanılması önerilmektedir.
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Domates bitkisinin asit koşullarda 5 L/da Alg Biyofilm 

gübresi + azaltılmış gübre; alkali koşullarda ise 5 L/

da Alg Biyofilm gübresi + azaltılmış gübre dozlarının 

kullanılması önerilmektedir.

Fasulye bitkisinin asit koşullarda herhangi bir 

uygulama dozu belirlenmemiştir; alkali koşullarda 

ise 5 L/da Alg Biyofilm gübresi dozunun kullanılması 

önerilmektedir.

Marul bitkisinin asit koşullarda 2.5 L/da Alg Biyofilm 

gübresi+ azaltılmış gübre; alkali koşullarda ise 2.5 L/

da Alg Biyofilm gübresi+ azaltılmış gübre dozlarının 

kullanılması önerilmektedir.

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde marul, 

fasulye ve mısır bitkileri için önerilen optimum 

kimyasal gübre dozlarını uygulamak yerine bu 

miktarın %50’si ile birlikte 2.5 ve 5 L/da dozlarında alg 

biyofilm gübresi uygulamalarının daha etkili sonuçlar 

sağladığı belirlenmiştir. Bu şekilde uygulamalar ile 

toprakta kimyasal gübre kullanımının azaltılmasının 

mümkün olabileceği görülmektedir.

Ülkemiz sahip olduğu ekolojik özellikler nedeniyle 

bitkisel üretimde oldukça büyük ve güçlü bir 

potansiyele sahiptir. Ancak değişen iklim koşulları, 

teknoloji kullanımının yetersizliği, sulanabilir 

arazilerin azlığı gibi yapısal sorunlar mevcuttur. Dünya 

pazarında yer alan rakip ülkeler karşısında kalite 

avantajımızın yeterli olmaması maliyet açısından 

rekabeti zorlaştırmaktadır. Bu sebeple tarımsal 

üretimde teknolojik girdilerin yerli kapasitelerle 

artırılması ve bunlardan yararlanılmasının sağlanması 

ülkemiz açısından önem arz etmektedir.

Biyofilm kaplı mikrobiyal gübre Domates denemesi Biyofilm kaplı mikrobiyal gübre Marul denemesi

Biyofilm kaplı mikrobiyal gübre Fasulye denemesi
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Günümüzde hızlı sanayileşme ve nüfus artışı 

birçok problemi de beraberinde getirmiştir. 

Küresel gıda güvensizliği, iklim değişikliği, hızlı 

nüfus artışı ve ekilebilir arazi kıtlığı ile daha da 

kötüleşmesi muhtemel kronik bir sorundur. 

Önümüzdeki 50 yıl içinde küresel gıda talebinin 

iki katına çıkması öngörülmektedir. Artan gıda 

talebini karşılamak için kısıtlı alanlarda yoğun 

tarım yapılmakta her geçen yıl artan şekilde 

gübre ve pestisit kullanılmaktadır. Dünyada 

gübre kullanımı 2018 yılında, azotlu gübrede 78 

kg/ha, fosforlu gübre de 29 kg/ha ve potasyumlu 

gübrede ise 28 kg/ha olmuştur. Türkiye’de ise 

azotlu gübrede 77 kg/ha, fosforlu gübre de 26 

kg/ha ve potasyumlu gübrede ise 6 kg/ha’dır. 

Dünyada NPK bazında gübre kullanımı 2018 yılında 

yaklaşık 135 kg/ha Türkiye’de 110 kg/ha olarak 

gerçekleşmiştir. Toprağa uygulanan gübrelerin 

tamamı bitki tarafından kullanılamamaktadır. 

Azotlu gübrelerin yaklaşık %40–70’i, fosforlu 

gübrelerin 80–90’ı ve potasyumlu gübrelerin 50–

70’i, farklı toprak dinamikleri nedeniyle bitkiler 

tarafından kullanılamadan toprağa fikse olmakta 

veya kayba uğramaktadır.

Kimyasal gübrelerin, herbisitlerin ve pestisitlerin 

sürekli kullanımından kaynaklanan olumsuz 

çevresel etkiyi azaltmanın potansiyel bir yolu 

mikrobiyal gübrelerin kullanılmasıdır. Mikrobiyal 

gübreler havanın azotunu bitkiye kazandırarak ve 

mineral fosfatı çözerek bitki gelişimine yardımcı 

olmaktadır.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünce fosforlu gübrelere alternatif olarak 

mikrobiyal gübrelerin geliştirilmesi amacıyla 

araştırmalar yürütülmektedir.

2011-2015 yıllarında yürütülen “Bitki Büyümesini 

Teşvik Eden Fosfor Çözücü Bakterilerin Biyogübre 

Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması” 

araştırma projesi başarı ile sonuçlanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre mısır üretiminde 

fosforlu gübre ihtiyacı optimum uygulama dozuna 

göre %50 oranında azaltılmış ve buğday da ise 

taban gübresi yerine kullanılabilecek bakteriler 

elde edilmiştir. Mikrobiyal gübrenin kullanılması 

ile çevreyle dost, ekonomik ve sürdürebilir tarım 

mümkün olacaktır. 

Fosforlu Gübre Kullanımını 
Azaltan Biyolojik Gübreler

Dr. Özgür ATEŞ

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Her geçen gün kullanımı artan yoğun kimyasal 

gübre kullanımı toprağın doğal flora ve fauna 

dengesini olumsuz yönde etkilediği gibi 

toprakların verimliliğinin ve üretkenliğinin 

azalmasına da yol açmaktadır. Bu nedenle 

hem insan hem de çevre sağlığı açısından 

daha faydalı tarımsal yöntemler her geçen gün 

önemini daha da arttırmaktadır. Bu amaçla 

organik gübreler ve mikrobiyal gübreler yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Mikrobiyal gübreler, 

bitkilerin büyüme ve gelişmeleri ile ilgili hayati 

faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan 

besin elementlerinin sağlanmasında rol oynayan 

genetiği değiştirilmemiş mikroorganizmaların 

ticari formülasyonlarıdır. Mikrobiyal gübreler; 

toprak, su ve hava gibi çevresel parametreler 

açısından kirlilik oluşturmaması, kimyasal 

gübrelere kıyasla daha ucuz olması, doğa dostu 

ve uzun etkinlik sürelerinin olması gibi pek 

çok olumlu özelliklere sahiptirler. Tohum, bitki 

yüzeyleri ve toprağa uygulanabilen mikrobiyal 

gübreler, içermiş oldukları mikroorganizmalar 

sayesinde bitki bünyesi veya toprak kök 

bölgesinde kolonize olarak bitki besinlerinin 

yarayışlılığını ve bitkiye alımını artırmak suretiyle 

bitki gelişimini ve verimini artırmaktadır. 

Bu kapsamda TAGEM koordinatörlüğünde 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile “Kaya 

fosfat ve Triple süper fosfat gübresi ile beraber 

uygulanan fosfor çözen bakterilerin toprağın 

inorganik fosfor fraksiyonları ve buğday bitkisinin 

verimi üzerine etkisi” projesi yürütülmüştür. 

2015-2017 yılları arasında Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’nde kaya fosfat (KF) ve triple 

süper fosfat (TSP) gübresi ile beraber uygulanan 

MIKROORGANIZMALAR 
FOSFOR YARAYIŞLILIĞINI 

ARTIRIR MI?
Dr. Betül BAYRAKLI, Dr. Aylin ERKOÇAK

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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fosfor çözen bakteri (Bacillus megaterium var. 

phosphaticum (DSM)) ile yerli fosfor çözen 

Bacillus megaterium RK01 ve Micrococcus 

luteus (AR-72)’un toprağın inorganik fosfor 

fraksiyonlarına ve buğday bitkisinin verimine 

olan etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu 

proje inkübasyon denemesi ve sera denemesi 

olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre; inkübasyon 

denemelerinde Kaya fosfat uygulanan topraklarda 

DSM bakterisi toprakların yarayışlı-P içeriğinde 

kontrole göre % 10’luk, RK01 bakterisi % 5 ve 

AR-72 bakterisi % 6,34’lük artış sağlamıştır. TSP 

uygulanan topraklarda ise toprakların yarayışlı-P 

içeriği kontrole göre DSM bakterisi için %11, 

RK01 bakterisi için  % 8 ve AR-72 bakterisi için 

ise %8,64’lük artış sağlamıştır. Sera denemesi 

sonucunda ise buğday bitkisinin tane verimini 

artırmada DSM>RK01>AR-72 suş sıralaması 

elde edilirken, en yüksek buğday verimi TSP 

uygulamasının % 75 uygulaması, en yüksek 

tane fosfor ve tane ile kaldırılan fosfor değerleri 

ise TSP’nin  % 100 fosfor uygulamasından elde 

edilmiştir.

Sap verimi, sap fosfor içeriği ve sap ile kaldırılan 

fosfor değerlerinde DSM suşu daha etkili olurken 

verim ve sap ile kaldıran fosfor içeriğinde TSP 

uygulamasının % 75 ve 100 uygulama dozları ile 

en yüksek değerler elde edilmiştir. İnkübasyon 

ve sera denemelerinde, hem standart suş olarak 

kullanılan DSM hem de yerli suşlar toprakların 

CO2 üretimi, MBC (mikrobiyal biyokütle karbonu), 

DHA (dehidrogenaz) ve fosfataz enzim aktivite 

değerlerini kontrole göre artırmıştır. Genel 

olarak CO2 üretimi, MBC ve DHA’sinde DSM 

mikroorganizması daha etkili olurken fosfataz 

aktivitesinde ise yerli ırklar olan RK01 ve AR-

72’nin daha etkili olduğu görülmüştür. 

Buğday bitkisine %0 ve % 100 TSP (Triple Süper Fosfat) uygulaması

Buğday bitkisine %0 ve % 100 kayafosfat uygulaması
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Tarımsal üretimde bitki beslemede kimyasal gübrelere 

alternatif olarak, toprak canlılarının kullanımı büyük 

önem arz etmektedir. 1 hektar toprakta yaklaşık 4 

ton mikroorganizma olduğu tahmin edilmekte olup, 

gezegendeki en büyük mikroorganizma rezervinin 

toprak olduğu bilinmektedir. Topraklarda; çok 

sayıda bakteri, mantar, alg, virüs, protozoa gibi 

organizmalarla birlikte, mikroskobik boyutlarda 

omurgasızlardan omurgalılara kadar değişen toprak 

canlıları karmaşık bir etkileşim içindedirler. Bu 

canlılar içerisinde mikroorganizmalar önemli bir yer 

tutmakta ve toprak ekosisteminde çeşitli biyolojik 

aktivitelerle besin döngüsünü ve sürdürülebilir 

bitkisel üretimi dinamik hale getirmektedir. Tarımsal 

faaliyetlerin sürdürülebilir ve güvenli olarak 

yapılabilmesini sağlama hedefi doğrultusunda 

toprak mikroorganizmalarının kullanımı, dünya 

genelinde artış göstermektedir. Özellikle, azot fikse 

eden bakteriler (simbiyotik ve simbiyotik olmayan) 

ve fosfat (P) çözücü mikroorganizmalar (bakteri ve 

mikoriza mantarları) kimyasal gübre kullanımının 

azaltılması amacıyla daha fazla önem kazanmakta 

ve küresel olarak pazarlanan mikrobiyal ürünlerin % 

75’inden fazlasını oluşturmaktadır. 

Ürün verimini arttırmada önemli rolleri olan 

mikrobiyal inokulantlar; ucuz oluşu, kullanım 

Dost Mikroorganizmalar
Dr. Dilek KAYA ÖZDOĞAN, Çağlar SAGUN

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
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kolaylığı ve en önemlisi toprak, bitki ve çevre üzerine 

olumsuz etkilerinin bulunmaması nedeniyle dünyada 

popüler bir hal almıştır. Bitkisel üretimde verimliliğin 

artırılması, toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının 

iyileştirilmesi,  insan sağlığının korunması ve çevre 

kirliliğinin önlenmesi gibi temel gereksinimlerin 

sağlanabilmesi, büyük ölçüde organik ürünlerin 

kullanımına bağlıdır. Bu nedenle tarımsal alanda 

kullanılan kimyasal ürünlerin kullanımına azaltmak 

için alternatif biyolojik ürünlerin geliştirilmesi ve 

kullanımlarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir 

tarımsal faaliyetler ve çevrenin korunması için önemli 

bir strateji olarak düşünülmektedir.

Kimyasal ürünlere dayalı tarımsal uygulamaların 

meydana getirdiği olumsuz etkiler hakkında artan 

farkındalıklar, arzu edilen verim artışı elde etmek için 

büyüme teşvik edici ürün olarak kullanılabilecek, belirli 

bölgelere özgü mikrobiyal ürünlerin araştırılmasına 

ciddi bir ivme kazandırmıştır. TAGEM’e bağlı 

Araştırma Enstitülerde; fosfor ve çeşitli mikro bitki 

besin maddelerinin alınmasına etkili olan mikoriza 

mantarlarının teşhisi, izolasyonu ve çoğaltılması, 

simbiyotik ve asimbiyotik olarak azot fiske etme, 

topraklarımızda çözünemez durumda bulunan 

fosfor ve potasyumu bitkilerin kullanabileceği forma 

dönüştürme yeteneğine sahip çeşitli familyalara ait 

bakterilerle ilgili çalışmalar hız kazanarak Ülkemiz 

topraklarına adaptasyon yeteneği yüksek mikrobiyal 

gübrelerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Enstitülerimizde yürütülen çalışmalarda; ülkemiz 

topraklarından ve çeşitli bitkilerin rizosferlerinden 

bitki besleyen ve büyümesini teşvik edici özellikte 

yerel mikroorganizmaların izolasyonları, bu canlı 

türlerinin çeşitli tekniklerle tanımlanması, tanımlanan 

mikroorganizmaların ilk aşamada laboratuvar (in 

vitro) şartlarında bitki büyümesini teşvik edici 

özelliklerinin (azot bağlama, fosfor, potasyum çözme 

yetenekleri vb.) çeşitli yöntemlerle belirlenmesi 

araştırmaları yapılmaktadır.  Daha sonra elde 

edilen izolatların mikrobiyal gübre olarak kullanım 

potansiyellerinin sera/tarla denemeleri ile etkinlikleri 

belirlenmektedir. 

Bakteri izolasyon çalışmaları
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Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitümüzde, 1962 yılında kurulmuş olan 

Toprak Mikrobiyoloji Laboratuvarı bugüne kadar 

faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeye devam 

etmektedir. İlk mikrobiyal gübre üretim çalışmaları 

ise 1980 yılında aynı enstitüde başlamıştır. Enstitü, 

Üniversite ve araştırma kurumlarına, materyal temini 

ve eğitim konularında hizmet vermektedir. Araştırma 

Enstitülerinde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 230 

tanımlanmış, 151 tanımlanmamış tür gen bankasına 

aktarılmıştır.  Halen Enstitü koleksiyonunda yer alan, 

etkinliği tespit edilmiş ve mikrobiyal gübre üretiminde 

kullanılan yerel Rhizobium bakteri suşlarımızın 

bitkiler bazında sayısı; Soya için 16, korunga 7, 

Mercimek 18, Bakla 3, Nohut 14, Yerfıstığı 9, Yonca 8, 

Fasulye 5, Fiğ 5 ve Bezelye için 6 adettir. Ülkemize 

ait etkili yerel izolatların seçilmesi, koleksiyonda 

yer alan Rhizobium bakterilerinin etkinliğinin 

kontrolü, etkinliğini kaybedenlerin çıkarılması, 

seçilecek suşlarla yenilenmesi amacıyla Rhizobium 

Gen Bankası çalışmaları devam etmektedir. Enstitü 

mikrobiyoloji laboratuvarı 2014 yılında enstitünün 

diğer tüm laboratuvarları gibi TS ISO EN/IEC 17025 

standardı kapsamında TURKAK tarafından akredite 

edilmiştir. Konu özelinde yapılan çalışmaların hem 

ülkemizde hem de dünyada oldukça ilerlemesi ve 

kullanılan teknolojilerin gelişmesi sonucu enstitüdeki 

mevcut mikrobiyoloji laboratuvarı altyapısının 

teknolojik olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla 

2017 yılında “Mikrobiyal Gübre Araştırma Teknoloji 

Geliştirme ve Kültür Koleksiyonu Merkezi” faaliyete 

geçmiştir. Merkezde Ülkemiz topraklarından izole 

edilmiş, mikrobiyal gübre üretiminde kullanılma 

potansiyeline sahip yerel mikroorganizmalar 

muhafaza altına alınmakta ve etkinlik kontrolleri 

belirli aralıklarla yapılırken, aynı zamanda yeni izole 

edilen mikroorganizmaların moleküler düzeyde 

tanımlama çalışmaları ve mikrobiyal gübre kullanımını 

kolaylaştıracak formülasyon çalışmaları da devam 

etmektedir. 

MIKROBIYAL GÜBRE GEN 
KAYNAKLARI KORUMA ALTINDA

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü -

Mikrobiyal Gübre Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Kültür Koleksiyonu Merkezi-ANKARA
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