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TOPRAK KİMYASINA GİRİŞ

Toprağın kimyasal özellikleri bitki
besin maddelerinin yarayışlılığını  
düzenler

Makro ve mikro 
organizmaların aktiviteleri 
toprağın kimyasal 
özelliklerini etkiler

Topraklar kirleticiler ve
çok fazla miktardaki
Atıklar için depo görevi görür.

Toprağa ulaşan suyun kalitesi 
filtrasyon veya kimyasal 
kompozisyondaki değişiklikle 
belirlenir 

Tane büyüklüğü dağılımı, 
suyun tutulması,drenaj, 
toprak strüktürü



Toprak kimyasına giriş

Toprak kimyası çalışmaları ilk olarak bitki gelişimi ve bitkisel üretimle 
ilgilenen yani toprak verimliliği çalışan insanlar tarafından başlatılmıştır. 

Bundan 150 yıl sonra toprağın katyon değişim kapasitesi özelliği gösterdiği 
keşfedilince toprak kimyası toprak verimliliğinden birbiriyle ilgili 
olmasına rağmen ayrılmıştır.

 Bu noktadan hareketle insanlar sonuçların yine bitki, gelişimi, toprak 
verimliliği ve , çevre kalitesi ile yakıdan ilişkili
 olmasına rağmen toprağın bitkisizde araştırılabileceğini anlamışlardır.



1. TOPRAK ?

 

 

Toprak yapan olaylar
jeoloji – ana kaya
iklim
Topoğrafya
Biyolojik etmenler
zaman

CaCO3
Kolumnar strüktür

tuz



1.1.Toprağın bileşenleri?

  inorganik madde

  hava

  su

  organik madde

Yüksek sıcaklıkta silikat veya oksitlerin ayrışması
İnce taneli kil mineralleri- su ve besin 
maddelerinin tutulmasında etkili

< % 5 (toprak hacminin)
- Ayrışmış organik madde - humus
- Mikroorganizmalar



1.2.Toprak nelerden oluşur?

– Kayaçlar ve  Magmatik

mineraller :  Metamorfik 

  Tortul

        
–  Organik madde:     a)Humik olmayan maddeler

                                    

b)Humik maddeler

                                           

humik asit  fulvik asit



1.3.Toprağın tanımı

• Akalan, İ. (1988) Toprağı;

“ Toprak arzın yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaların ve organik 
maddelerin türlü ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, 
içerisinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemi barındıran, bitkilere durak 
yeri ve besin kaynağı olan, belli oranlarda su ve hava içeren üç boyutlu bir 
varlıktır” şeklinde tanımlar.







1.4.Yerkabuğunda en fazla bulunan 8 element

Elementler Ağırlık % Hacim % Oksitler Ağırlık %

O 46.6 91.77

Si 2.77 0.88 SiO2 59.3

Al 8.1 0.76 Al2O3 15.1

Fe 5.0 0.68 Fe2O3 7.2

Ca 3.6 1.48 CaO 7.9

Na 2.8 1.60 Na2O 3.8

K 2.6 2.14 K2O 3.1

Mg 2.1 0.56 MgO 3.5



1.5.Toprağın Elementel bileşimi

• Toprakta bulunan elementler yerkabuğunu (kayaçları) yansıtır:

O  %  46.6 Ca %  3.6 

Si  %  27.7  Mg %  2.1 

 A  %   8.1   K   %  2.6

Fe  %   5.0 Na %  2.8 

diğer % 1.4



1.6. Toprağın yapısı

SOIL COMPONENTS
idealized soil

SOIL  SOLIDS 

WATER FILLED  PORES

AIR FILLED  PORES

50 %

25 %

25%

İdeal bir toprakta

Hava dolu boşluklar

Su dolu boşluklar

Katı kısımlar



2.Toprak oluşumunu etkileyen Faktörler



2.1.Arazi şekilleri

• Benzer iklim ve ana materyalde dik eğimli arazilerde (düze göre) toprak kalınlığı az 

• Az eğimli arazilerde toprak profili daha derin, bitkiler daha bol, OM daha yüksek

• Çukur arazilerde turba veya peat oluşumu

• Kuzey yönlerinde (nemli ve serin) özellikle kurak bölgelerde bitki gelişimi daha iyi



2.2. Yağış ve sıcaklık

-Sıcaklık Değişmeleri:Yaz-Kış, Gece ve Gündüz sıcaklık farkları

-Hareket eden Su-Buz-Rüzgarın etkisi

-Yağışlı bölgelerde, toprak üstü Hidrojence zenginleşir: asit toprak oluşur

-Kurak bölgelerde bazik element fazla: alkalin toprak oluşur

-Benzer sıcaklıkta artan yağış ile kil oluşumu hızlanır

-Benzer yağış alan bölgede artan sıcaklık ile kil oluşumu hızlanır

-Diğer etmenlerle etkilidir



2.3.Bitkiler

• iklimi değiştirir (ormanlar iklimi yumuşatır),

• Rüzgarları keserek buharlaşmayı azaltır,

• Yüzeyden akan suyu kontrol eder.

• Organik madde depolar.

• Biyolojik varlıkların etkisi ;yosun-liken: toprak oluşumunu başlatır.



       3. Toprağın İnorganik Bileşenleri



3.1.Kayaçlar 

İnorganik ana materyal:

püskürük, metamorfik, tortul kayalar

                  

 Püskürük Mağmanın soğuması ile
 Fe ve Mg içerenler bazik kayalar (koyu)
 Si içerenler asit kayalar (açık)

1. İç püskürük (iri kristalli-yavaş soğuma)

2. Dış püskürük (yüzeye yakın-çabuk soğuma)



Yer kabuğunun derinliklerinde, içinde çeşitli maddeler ve gazlar barındıran ergimiş yüksek 
sıcaklıktaki magma, yer kabuğunun zayıf direnç alanlarından yeryüzüne çıkma eğilimi 

gösterir. Magmanın yeryüzüne çıkması ya da yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulmasıyla 
püskürük kayalar oluşur



Toprak oluşumunda etken fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
etmenlerin etkisi ile 

Aşınma- Ayrışma- Birleşme

olayları sonucu toprak oluşur.



Kayacın
parçalanması

Ana kaya

Organik madde

Ana kaya
Ana kaya Ana kaya

Ana 
materyal

Ana materyal Ana materyal

Organik madde
Mineral parçacıklar ve 
organik madde



       Püskürük kayalar: ergimiş magmanın soğuması ile

Granit: açık renkli, iri ve 
orta büyüklükte mineral 
kristaller, iç püskürük

Kuvars ve feldispatlar, az 
miktarda mika, amfibol ve 
demir oksitler

Diorit: gri ve koyu gri 
renkli, iri ve orta 
büyüklükte mineraller, dış 
püskürük

Kuvars az veya yok, fazla 
miktarda feldispat ve 
amfibol ile az miktarda 
mika ve demir

Bazalt: koyu gri ve siyah 
renkli, ince taneli, dış 
püskürük

Kuvars yok, feldispat ve 
prioksen, az miktarda 
demir oksit ve biotit



Tortul kayaçlar

• Mineral materyalin sular içinde çökelmesi ve
• Basınç etkisiyle pekişmesi
• Aşınma ve ayrışma, taşınma, birikim ve taşlaşma
• Özellikleri: tabakalı oluşum, fosillidirler, renkli, aşınma ve su dalgası 

izleri taşırlar.
• Konglomera: tane boyu 20cm-2 mm

Kuvars, gnays, granitin silisli, kalkerli, killi, demirli çimentolayıcı maddelerle 
bağlanmasıyla,

Kum taşı: kuvarsın silisli minerallerle çimentolanmasıyla oluşur.



Tortul kayalar: ayrışma ürünlerinin pekişmesiyle

Kum taşları: griden kırmızıya 
kadar değişen renk, granül ve 
poroz strüktür

Esas olarak kuvars, bir miktar 
CaCO3, FeO ve kil

Şeyl: açıktan koyuya çeşitli 
renklerde, ince levhalı yapılı

Kil ve bir miktar organik madde

Kireç taşları: açık gri ve sarı 
renkli, ince taneli ve sıkı yapılı

Kalsit, dolomit ile az miktarda 
FeO, kil, fosfat, OM



Metamorfik kayalar: sıcaklık ve basınç altında değişime uğrayarak

Gnays: açık ve koyu 
renkli, yapraklı tektür

Granitlerden oluşur

Şist: yapraklı strüktür Bazalt ve şeylerden 
oluşur

Kuvarsit: açıktan 
koyuya değişen renk, sıkı 
yapılı

Kum taşlarından oluşur

Mermer: beyazdan 
kırmızıya, yeşil veya 
siyah, sıkı yapılı, ince ve 
kaba tekstür

Kireç taşlarından oluşur, 
kalsit ve dolomitten 
ibaret olup az miktarda 
FeO



3.2.Mineraller

1. Oksit ve hidroksit mineraller: Oksijenin silisyum ve demir ile birleşmesi 
(hematit/Fe2O3 oksit, limonit (Fe2O3.3H2O hidroksit)

2. Karbonat mineraller: Ca ve Mg gibi bazik bileşiklerin karbonik asit 
(H2CO3) ile birleşmesi

3. Silikat mineralleri: Na, K, Ca, Mg, fe ve Al’un silis asitlerle (H4SiO4) 
birleşmesi 

Mineral nedir?
-doğal bir inorganik madde
-Kimyasal bileşimi belirli
- Kristal şekli, dilinim, sertlik, renk çizgileri, özgül ağırlık, çözünürlük



3.2.1.Toprakta en fazla bulunan primer ve sekonder mineraller

Primer Sekonder

Kuvars Kalsit

Ortoklas Dolomit

Muskovit Jips

Biotit Apatit

Hornblend Limonit

Olivin Hematit

Zirkon Gibsit

Plajioklas Oplal

Augit Kil



3.2.2.Mikalar

• K, Mg, Na ve Li un silikatları

• Levha şekilli

1. Muskovit= beyaz renkli (K –Al silikat), dayanıklı

2. Biotit= siyah renkli (Fe ve Mg-Al silikat) kolay ayrışabilir

Püskürük kayalarda var

3.2.3.Kuvars
• SiO2 

• En fazla bulunan mineral

• Sert, çeliği çizer, HF hariç aside dayanıklı

• Kırmızı-sarı demiroksitlerden ibaret manto ile kaplı kum taneleri



3.2.4.Demir oksitler

1. Magnetit (iri taneler halinde)

2. Hematit (Fe2O3)

3. Götit

4. Limonit (H2Fe2O4).H2O

Yumuşak ve ağırdır

3.2.5.Karbonatlar
5. Kalsit (mermerin ana yapı maddesi)

6. Magnezit 

7. Dolomit

8. Siderit

Kireç taşlarının ana yapı maddeleri



3.2.6.Fosfatlar

• Apatit (3Ca3(PO4)2.CaF2

• Strengit (Fe)

• Miktarları az

• Püskürük kayalar

• Humid bölgelerin asit toprakları

• Fe, Al, organik fosfatlar

• 3.2.7.Feldispatlar
• Na, Ca ve Mg alumino silikatlar (susuz)

• Püskürük ve tortul kayada % 60

• Sert, beyaz, sarı, pembe, kırmızı renklerde

• Ortoklas (K) çok yaygın



3.2.8.Amfibol-piroksenler

-Ca, mg, Na alumino silikatlar

-Hornblend: metamorfik ve püskürük

-Bulunduğu kayalar: granit, siyenit, gnays

-Cilalı, parlak görünümlü

-Koyu yeşil ve siyah

-Püskürük kayalarda % 17

-Kil oluşumunda önemli

3.2.9. Pirit-jips
-PİRİT:       Fe ve S (Bitkiler için kükürt ve Fe kaynağı)

-JİPS:CaSO4.2H2O

Arid bölge topraklarında

Susuz jips- Anhidrit

Alkali toprak ıslahı



3.2.10. Fe ve Al oksitler
• Fe oksitler (gotit ve hematit)

• Al oksitler (gibsit)

• Fe ve Al içeren primer minerallern ayrışması ile

• çok aktif yüzeyler

•Tropik bölgelerde daha etkin

3.2.11. Kil mineralleri
• Feldispat, mika ve diğer silikat ayrışması ile oluşan 

• Hidro aluminyum ve demir silikat

• Sekonder mineraller Na, K, Ca, Mg’u yıkanmaya karşı korur

• Kuvvetli adhezyon ve Su tutma kapasitesi



3.2.12. Ana materyalin toprak oluşumuna etkisi

• Bazı ana kayaların (kumtaşı, kuvarsit, gnays gibi) ayrışması sonucu bol miktarda 
kum açığa çıkar. Böyle ana kaya üzerinde kumlu topraklar oluşur.

 
• Killi-kireçli ana kayalar üzerinde ise koyu renkli ve geçirimsiz topraklar oluşur. 

Türkiye’deki ovalarda genellikle bu topraklar yaygındır. 

• Kireç taşı üzerinde CaCO3 in ayrışması sonucu kızıl renkli topraklar (terra—rossa) 
oluşur. Bu topraklar kireçli arazideki çukurluklarda ve çatlaklarında meydana 
gelmektedir. 

• Sert ye siyah renkli bir volkanik taş olan bazaltın üzerinde koyu renkli ye bitki besin 
maddesi yönünden zengin topraklar meydana gelmektedir 



4. Toprak kolloidleri



4.1.Toprak Kolloidlerinin özellikleri

-büyüklük < 2 mm
– kil fraksiyonu
•yüksek yüzey alanı m2 g-1

• 1 g kil 1000 X > 1 g kum



• Toprağın doğal nano boyuttaki yapıları Karbon Nano tüpleri
(nanoteknolojik üretim



4.1.Kil ile kolloid arasındaki fark

• kil< 0.002 mm (< 2 μm)

- tekstür sınıfı

- silikat minerallerinin bir sınıfı

• Kolloid: çok küçük, kimyasal yüzey aktif parçacıklar

- < 1 μm çap

- çok yüksek yüzey alanı

- Killer esas olarak silisyum, aluminyum ve sudan oluşur. Daha düşük 
miktarlarda demir, Magnezyum, sodyum ve potasyum içerirler.



4.2.Toprak kolloid çeşitleri:

1. İnorganik (mineral) kolloidler= kil minerali

2. Organik kolloidler=(organik madde/ humus) 

1.Katlı silikat killeri
 1:1, 2:1, 2:1:1 tipi
2. Fe ve Al oksitler

Fe-oksitler: kırmızı renk
3. Allofan

amorf

4. Humus
koyu kahveden siyaha ulaşan renk



4.2.1.Toprağın organik kolloidi: Organik Madde 

 Toprak organik maddesi; canlı, cansız yada çürümüş (dekompoze) olan tüm 
organik maddeleri içeren bir terimdir. 

 Tamamen çürümüş organik yapılar HUMUS olarak adlandırılır. 

 En iyi humus kaynağı dekompoze olmuş bitki yada kompost materyalleridir. 



4.2.2.Katlı silikat killeri

• yunanca yaprak

• çoğu toprakta dominant inorganik kolloid 

• Dominant katyonlar Si, Al, Mg, Fe

Oksijenle bağlı

•  negatif yük

– Izomorfik yerdeğişimi

-KDK kapasitesinin artışı



T10-8 Soil Science & Management, 4E

4.2.2.1.Killerin Yapısı-En küçük yapı ünitesi 

Oksijen

Silisyum

Hidrojen

Aluminyum

Oksijen

Silisyum tetraeder Aluminyum oktaeder



T10-9 Soil Science & Management, 4E

Figure 10-6

Paylaşılmış 
Oksijen

OH grubu

Al tabakası

Silika tabakası

1:1 katı

H bağları

Al tabakası

Si tabakası

Si tabakası

Al tabakası

Silikat killerinin yapısal ünitelerinin dizilişi
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Figure 10-7

Silikat killerinin yapısal ünitelerinin dizilişi

Al tabakası

Si tabakası

Silika tabakası

Silika tabakası

Al tabakası

Si tabakası

Si tabakası

Si tabakası

Al tabakası

H bağı yok

2:1 katı



Diğer bir gösterim :kil mineralleri

• killer <0.002 mm çapında mineral 

 parçacıklardır

• Killer Si tetrahedra ve Al oktahedralardan  1:1 veya 2:1 düzeninde 
dizilerek oluşur.

O-2

O-2O-2

O-2

O-2O-2 O-2

O-2
O-2

O-2

Aluminyum Oktahedra

Silisyum tetrahedra

Si+4

H+H+
H+

H+

Al +3



4.3. Kil minerallerinin sınıflandırılması

I. amorf yapıdaki kil mineralleri

• Allofan grubu

II. kristal yapıdaki kil mineralleri

• A- İki tabakalı levha yapılar (bir silis tedraeder tabakası ile bir alüminyum oktaeder 
tabakası)

– 1-Kaolinit grubu(kaolinit, nakrit)

– 2. Halloysit grubu(halloysit)



• B- Üç tabakalı olanlar (2 Si tetrahedron 1 Al oktahedron)
– 1-Genişleyen kafes yapısında olanlar

– Smektit grubu (montmorillonit, vermikulit,nantronit,saponit)

– 2-Genişlemeyen kafes yapısında olanlar

– İllit grubu (illit)

• C. Karışık tabakalı olanlar (farklı tipteki tabakaların düzenli biçimde üst üste 
dizilmesi)

– Klorit grubu( Klorit)

      D. Zincir yapısında olanlar
– (attapulgit, sepiolit)



Hatırlatma  :Kimyasal Bağlar
1-Atomları birarada tutan ve yaklaşık 40 kJ/mol den büyük olan 
çekim kuvvetlerine  kimyasal bağ denir. 

Kimyasal bağlar atomlardan bileşikler oluştururlar ve kabaca üç gruba 
ayrılır:

İyonik — bir veya daha fazla elektron bir atomdan diğerine transfer olur.

Kovalent — bazı değerlik elektronları atomlar arasında ortaklaşa kullanılır.

Metal  — metal atomları arasında bulunur.

Pek çok bağ, hem iyonik hem kovalent karakter taşır. 

2) Çekim kuvvetleri 40 kJ/mol den küçükse etkileşim adı verilir. 

Bu etkileşimler, moleküller arası çekim kuvvetlerini oluşturur.

Molekül oluşturamazlar, ancak molekülleri birarada tutabilirler.



Yüzey kompleksi: 
kolloid + iyon veya molekül(çözeltide) =

 

Outer-sphere kompleksi – su molekülü kolloid ve adsorbe edilmiş iyon ya da molekül 
arasında köprü oluşturur. 

Inner-sphere kompleksi - kolloid ve adsorbe edilmiş iyon ya da molekül arasında su 
molekülü yoktur.





    I. amorf yapıdaki kil mineralleri

Allofan:
• Amorf yapılı (şekilsiz)

• Parçacıkları çok küçük, yüksek yüzey alanı, Yüksek kdk gösterir

• Volkan küllerinden oluşan topraklarda bulunur 

• Amorf yapıda olduğu için X-ray yöntemi ile değerlendirmede bir yansıma göstermez.

• II. kristal yapıdaki kil mineralleri

A- İki tabakalı levha yapılar

Kaolinit: (1:1) genişlemeyen yapı, (katlar arası çok kuvvetli oksijen-hidroksil bağları ile bağlı). 
Üniteler arasına su veya diğer iyonların girmesi çok zor. Kil mineralleri arasında en düşük KDK 
ya sahip (3-15 meq/100g). İzomorfik yer değişimi yok. Plastiklik, kohezyon, şişme, daralma 
nem tutma özelliği zayıf.



Kaolinit-kaolin arasındaki fark:Kaolin bir mineral değil, büyük ölçüde kil materyali ve az 
miktarda Fe içeren beyaz renkli kaya kütlesi, çanak çömlek yapımında kullanılır.

Kaolinit: bir mineral, kaolini karakterize eder.

Halloysit: Kaolinit ile aynıdır ancak üniteler arası bira daha geniştir,su molekülü girebilir.

• B- Üç tabakalı olanlar
– 1-Genişleyen kafes yapısında olanlar:Smektit grubu (montmorillonit, vermikulit,nantronit,saponit)

-Hidrate olduklarından bünyelerinde  değişik miktarda su taşıyabilirler.

-Oktaederlerde Al’un bir kısmının yerini Mg almıştır.

-Grubun genel adı smektit olarak kullanılmaktadır.

Montmorillonit:       2:1 tipi, 80-150 meq/100g KDK, üniteler arası zayıf oksijen bağları 
nedeniyle katlar arası genişleme, izomorfik yer değişimi ile yük kazanma



Genişleyen killer



• Vermikulit: 2:1 tipi, Si yerine Al geçmiş, izomorfik yerdeğişimi,KDK 100-150 meq/100 g

• İllit: 2:1tipi , Si yerine Al’un geçmesi ile izomorfik yer değişimi,bu yerlerin K’unca 
doyurulması ile katlar arasının daralması, KDK 10-40 meg/100g

• Klorit: 2:1 tipi tabaka+brusit tabakası ( 2:1:1 veya 2:2 olarakta anılabilir) Si tetrahedra 
tabakasında Al ile yer değiştirme sonucu açığa çıkan yükle brusit tabaksında Al’un Mg ile 
yerdeğiştirmesi sonucu açığa çıkan pozitif yükün birbirini çekerek strüktürel bir ünite oluşur.

• Oksit mineralleri

Aşırı bir oksidasyon ve yıkanmanın hakimolduğu topraklarda Si un yıkanma hızı Al,Fe 
ve Ti dan daha hızlıdır. Böyle ortamlarda bu elementlerin hidrate oksitlerince 
zengintoprak kolloidleri ortamda birikir. En çok rastlanan Al-oksit ve Fe-oksitlerdir.



KAOLİNİT

İLLİT
VERMİKULİT

HALLOYSİT

SMEKTİT

KLORİT

Killerin kristal yapılarının şematik gösterilişi



4.4. Topraktaki negatif yük kaynakları

• 1-sabit negatif yükler                  Zn++ yer değişimi Al+++
killerinTetrahedra ve oktahedra 

katlarında yerdeğişimi

• 2-pH-’ya bağlı yük değişimi

Kristal kenarlarındaki kırık bağlar

Amorf minerallerin ve hidroksi oksitlerin yüzeylerinden dissosiye olma ile 
kazanılan yükler

organik maddedeki karboksil grupları

organik maddedeki hidroksil grupları



Outer Sphere kompleks

• zayıf (H-bağı ile tutulma)

• elektrostatik interaksiyon,yüzey yüklü olmalı 

• hızlı

• reversible (= exchangeable)

• Çözelti konsantrasyonu etkilidir

• iyondeğişimi (CEC or AEC)



Inner-Sphere kompleksi

• güçlü (kovalent ve/veya iyonik bağ)

• Tek veya polydentate (1 veya daha fazla bağ) 

•  outer sphere kompleks oluşumundan daha yavaş

• Irreversible or “fixed” (bitkilere yarayışlı değil)

• Kompleks oluşumu ile yüzey yükü değişebilir

• Örnek: Al veya Fe oksitlerce fosfor fiksasyonu



Kil mineralleri

Kristal  yapıda Amorf yapıda Ör: Allofan

1:1 Katlı kil tipi (ör: 
Kaolin)

2:1 tipi killer 2:1:1tipi karışık katlı killer 
(Ör: Klorit)

Genişleyebilen (Smektit grubu) 
Ör:smektit vb

Genişlemeyen (Mika grubu)   Ör: İllit 

Bir kil parçacığının büyütülmüş kenarı

İç yüzeyler

dış yüzeyler



4.4.1. Killerde izomorfik yer değişimi ile yük kazanma 

Si tabakası

Al tabakası

Si layer

Al tabakası

Si tabakası

1:1 tip kil minerali 2:1 tip kil minerali

O=Si++++=O

O=Al+++ -O- -O-Mg++-OH

O=Al+++ -OH

İzomorfik yerdeğişimi



Özet:Killerdeki negatif yükler

1-oktahedral tabakada izomorfik yer değişimi 

2-tetrahedral tabakada izomorfik yer değişimi ,

3- kristal kenarlarındaki kırık bağlar

4-pH-ya bağlı yükler(amorf veya oksit minerallerdeki)

Katyon değişim kapasitesi



    Genç, az ayrışmış topraklar
   = ince-taneli mika, klorit, vermikulit
(Entisol, Inceptisol)

Orta derecede ayrışma
     = vermikulit, smektit, kaolinit

(Mollisol, Alfisol, Ultisol)

Yüksek derecede ayrışma
     = kaolinit, hidrate oksitler

(Ultisol--> Oxisol)

4.4.2.Kil mineralojisi ayrışma süreçleri

Mikalar    Vermikulit   Smektit  Kaolinit   Al,Fe-Oksitler



4.2.3.Killerin yükleri ve KDK ları

killer İzomorfik 
yerdeğişimi 
dominant

KDK cmol/kg

1:1 strüktür

Kaolinit
Halloysit

yok
yok

1-15 
1-15 

2:1 strüktür

Montmorillonit (genişleme )
Vermikulit (sınırlı genişleme)
İllit (genişlemez)
klorit (“  “)

Mg ile Al 
Al ile Si 
Al ile Si 
Al ile Si

80-150 
140-200 
40-70 
30-40



4.2.4.Killerin Oluşumu

• Zayıf drenaj ve az yağışlı 
bölgelerde özellikle Mg 
bakımından zengin olan bazalt,, 
gabro, diyabaz gibi kayaçların 
ayrışmasından

• Montmorillonit meydana gelir.

• Ör:Erzurum, Diyarbakır

• Aluviyal topraklarda durum 
farklıdır. 

• İyi drenaj ve fazla yağışlı bölgelerde 
ise Mg yıkanarak

kaolinit meydana gelir.

• Ör: Rize de bazalt üzerinde oluşan 
toprakta diyarbakır ve Erzuruma 
göre daha az montmorillonit 
bulunmuştur.



Killerin Ayrışması

Birincil Mineraller

Artan 
ayrışma



Özellik Kaolinit Smektit /
Vermikulit

İllit

sınıf 1:1 (TetraOkta) 2:1 (TOT) 2:1 (TOT)

Genişleme 
(şişme)

düşük Yüksek/orta Düşük/yok

Katlar arası bağlar
iyonik > H-bağı > 
van der Waals

Hidrojen (güçlü) O-O & O-katyon, van der 
Waals (zayıf)

Potasyum iyonları 
(güçlü)

Net negatif yük 
(KDK)verimlilik

düşük Yüksek/çok yüksek orta

Yüklerin yeri Sadece 
kenarlar,izomorfik 

yerdeğişimi yok

Oktahedral / Okta+Tetra Tetra(~Potasyumla 
dengelenmiş) yani 

kenarlarda 

Çizelge .Killerin özelliklerinin karşılaştırılması



Toprak pH’sı

•pH= Potentia Hydrogenia

•1 lt saf sudaki hidrojen iyonları 
konsantrasyonun tersinin logaritması.

•pH= log 1/H+ =  1/10.000.000 H+



      

• Al+3(hidroliz) 

• H+

Al+3+ H2O                   Al (OH)3

+ 3H

        

Hidrojen kaynakları: 



Hidroksil kaynakları:

         Bazik katyonlar (hidroliz)

1. Kolloid-2 Na + 2 H2O  

 

Kolloid-2H     + 2 OH+2 Na

2. Kolloid- Ca+ 2 H2O  

 

               = 

Kolloid - 2H     + 2 OH + Ca



• pH daki 1 birimlik artış, OH iyonları 
konsantrasyonunda 10 misli artış demektir.

• pH = 6 OLAN BİR TOPRAK, pH = 7 OLAN BİR 
TOPRAKTAN 10 KEZ DAHA FAZLA ASİTTİR.  

• pH = 8 OLAN BİR TOPRAK İSE pH = 6 OLAN BİR 
TOPRAKTAN 100 KEZ DAHA FAZLA ALKALİDİR.



DEĞİŞİK pH DEĞERLERİNDE 
ASİTLİK 

VE BAZİKLİK DERECELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 

TOPRAK pH’SI

pH = 7’YE GÖRE
ASİTLİK/BAZİKLİK 

DERECESİ

      9

BAZİKLİK 
ORANI

x 100

8 x 10

7 NÖTR

6
5
4

ASİTLİK 
ORANI

x 10
x 100
x 1000



Toprakların pH Değerlerine Göre Sınıflandırılması

Reaksiyon pH 
değeri

Reaksiyon pH 
değeri

Fevkalade asit
Çok kuvvetli 
asit
Kuvvetli asit
Orta derecede 
asit
Hafif asit

< 4.5
4.5-5.0
5.1-5.5
5.6-6.0
6.1-6.5

Nötr 
Hafif kalevi
Orta derece 
kalevi
Kuvvetli 
kalevi
Çok kuv. 
kalevi

6.6-7.3
7.4-7.8
7.9-8.4
8.5-9.0
> 9.1



pH’yı etkileyen etmenler:

• Düşük bazla doygunluk 

• Yüksek asitlik

• Organik kolloidler

• Mineral kolloidler 

• Organik asitler (asetik asit, sitrikasit, oksalik asit) 

• İnorganik asitler (HNO3, H2SO4)

• Oksidasyon (nitrifikasyon)

• Redüksiyon



Toprak reaksiyonunun değişiminde etken faktörler:

• CO2 gazı (karbonik asit dissosiye olup asitlik artar)
• Organik madde 
• Bazların yıkanması
• Ticaret gübreleri (amonyum sülfat, sodyum nitrat, 

kalsiyum siyanamid)
• Bitkiler – M.organizmalar (pH düşmesini frenler)
• Mevsimler
• Ana kaya



• Aktif Asitlik: Toprak çözeltisindeki H iyonları 
konsantrasyonu

• Potansiyel asitlik: kolloid yüzeylerinde adsorptif 
güçle tutulan H iyonları konsantrasy.

                        
TAMPONLUK

• Zayıf asit ve bunların benzeri tuzların karışımını 
içeren çözeltiler tamponluk özelliğindedir 
(karbonat, bikarbonat, fosfatlar)

• KDK artıkça tamponluk artar
• En etken kil ve humus kolloidleri



pH’ın;

 

• (1) Bitki Besin Maddesi alımı, 

• (2) Toksik iyonların suda çözünürlüğü,

• (3) Mikro organizmaların aktivitesi 

           

            üzerinde büyük ölçüde etkisi vardır



Visual comparison of common silicate clays

illitemontmorillonite
“2:1:1”

Strongly held



illite
montmorillonite

“2:1:1”

H-H

= Layer bond type  
= Location of charge imbalance

NONE

octahedral

octahedral & 
tetrahedral

tetrahedral

octahedral & 
tetrahedral

octahedral
octahedral & 
tetrahedral tetrahedral

octahedral & 
tetrahedral

O-O
O-Cation

Ionic

H-H

octa

H-H

more strongly held
than in smectite



Properties of common silicate clays

Property Kaolinite Smectites /
Vermiculite

Illite
(fine-grained 

micas)

General class 1:1 (TetraOcta) 2:1 (TOT) 2:1 (TOT)

Swelling

Layer Bonding
ionic > H-bonding > 
van der Waals

Net negative 
charge (CEC)

Fertility

Charge location

Low Low, noneHigh/Moderate

Hydrogen 
(strong)

O-O & O-Cation 
van der Waals 

(weak)

Potassium 
ions (strong)

Low High / Highest Moderate

Edges only – No 
isomorphic substitution

Octahedral / 
Octa+Tetra

Tetra(~balanced 

by K+’s) so: Edges



Types of charge 
• Permanent

• pH-dependent

(due to isomorphous substitution)

(variable, due to edges)

Creation of Clay Colloid Charge



Isomorphous substitution

• The replacement of one ion for another 
of similar size within the crystalline 
structure of the clay

takes eons – 

doesn’t change rapidly

equal shape/size

Creation of Clay Colloid Charge



Permanent charge

Octahedral sheet neutral Net negative charge



pH-dependent charge:  on edges 

Especially important in kaolinite, humus, where no 
internal charge imbalance

H+ bound tightly, so 
the lower the pH, 
the less exchange 
there is (i.e., lower 
nutrient availability)

Creation of Clay Colloid Charge



Ion exchange

• The substitution of one ion for another 
on the surface or in the interstitial 
spaces of a crystal

– Cation exchange (e.g., Ca2+ for K+)

– Anion exchange (e.g., H2PO4- for 
NO3-)



What’s so great about ion exchange?

• Retards the release of pollutants to groundwater
• Affects permeability, with implications for landfills, 

ponds, etc.
• Affects nutrient availability to plants (constant 

supply, protection vs. leaching)

“Next to photosynthesis and respiration, probably no process 
in nature is as vital to plant and animal life 
as the exchange of ions between soil particles and growing 
plant roots.” Nyle C. Brady



Definitions

• cation: An ion that carries a positive charge 
• cation exchange: A process - cations in 

solution exchanged with cations on exchange 
sites of minerals and OM

• cation exchange capacity (CEC): The total 
amount of exchangeable cations that a 
particular material or soil can adsorb at a 
given pH



Controls on ion exchange

• Strength of adsorption 
– Related to hydrated ionic radius and 

valence
• The smaller the radius and greater the valence, 

the more closely and strongly the ion is 
adsorbed.  Strength  valence/radius

• Relative concentration in soil solution



Cation Exchange Capacity
• The sum total of all exchangeable cations that a soil can 

adsorb
• Expressed in terms of positive charge adsorbed per unit 

mass

• If CEC =10 cmolc/kg  
 soil adsorbs 10 cmol of H+ 
 can exchange it with 10 cmol K+, or 5 cmol Ca2+

   number of charges, not number of ions, what matters

cmolc = centimole of unbalanced charge



Exchange affinity

Held more strongly Held more weakly

This is referred to as the “Lyotropic series”

H+  Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > NH4
+ = K+ > Na+

Strength of adsorption proportional to 
valence  ÷  hydrated radius



Ion exchange vs. CEC

Sandy loam
VERY 

acidic soil

How many 
charges are 
there to fill???

NH4
+

Ca2+

H+

Mg2+

K+

NO3
-

Cl-

H+

H+

NO3
-

NO3
-

NO3
-

H+

HSO4
-

H+ HCO3
-

Crystal edge

CEC = 7; 
AEC = 2



CEC depends upon

• Amount of clay and organic matter

• Type of clay minerals present



Examples of cation exchange

+    2K+

Ca2+

+   Ca2+    
K+

K+

Al3+

+   3K+    

K+

K+

K+ +   Al3+

The interchange between a cation in solution and 
one on a colloid must be CHARGE balanced. 
The reactions are reversible, unless…



Charges on soil colloids

Colloid type Negative 
charge

Positive 
charge

Humus (O.M.)

Silicate clays

Oxides of Al 
and Fe 

200 cmolc/kg 0 cmolc/kg

100 cmolc/kg 0 cmolc/kg

4 cmolc/kg 5 cmolc/kg

So what will those negative charges adsorb?





Broken edge of a 
kaolinite crystal showing 
oxygen atoms as the 
source of NEGATIVE 
charge

Source of charge on 1:1 clays



Source of charge for the smectites

Isomorphous 
substitution here, in 
the octahedral sheet 
means a net 
NEGATIVE charge



Source of charge for the micas

3. Charge imbalance 
now mostly on edges

K+K+

2. K+ comes into 
the interlayer 
space to satisfy the 
charge and “locks 
up” the structure

1. Isomorphous 
substitution is in 
the tetrahedral 
sheets



Negative charges on humus

Central unit of a 
humus colloid
(mostly C and H)

ENORMOUS external surface area! 
(but no internal surface – all edges)



Surface charge comparison

13 out of 18 
“sites” are 
negative 
(72%) 

3 out of 9 
“sites” are 
negative 
( 33%) 

both low CEC relative to 2:1 clays & OM



Adsorbed cations by soil order

Soil order “Acid cations”

(H+, Al3+)

“Base cations”

(everything else, e.g., 
Ca2+, NH4

+, K+, etc.)

Ultisol

Alfisol

Mollisol

45 55

65 35

30 70



Organic matter and CEC
(c

m
o

l c
l/k

g
)

Common %OC for A 
horizons in productive 
areas ~4%  So:  y = (4.9 * 4%) + 2.4; or 

CEC = 22 cmolc/kg



Adsorbed cations: area

Humid region soil Arid region soil

H+

H+

H+

Al3+

K+

K+

Ca2+

Mg2+

H+

Mg2+

NH4
+

Low pH (acidic)
High pH (basic)



CEC

low

high

3 8
Soil pH

CEC and pH

H+ binds 
tightly, doesn’t 
exchange

Na+ binds loosely, 
exchanges readily



Charge characteristics

Colloid 
type

Total 
charge

Constant 
(%)

Variable 
(%)

Organic 200

Smectite 200

Kaolinite 8

10 90

5 95

95 5

Permanent vs. pH-dependent



A real-life application:

How lime raises pH --

CaCO3 + 2H+  H2O + CO2 + Ca2+



OM has highest CEC

2:1 clays

1:1 clays

Non-clayey soils



CEC and weathering intensity

Alfisols, 
Vertisols, 
Argiudolls*

Ultisols Oxisols

*remember nomenclature structure = “argi-ud-oll”



Rule of thumb
for estimation of a soil’s CEC

CEC = (% O.M. x 200) + (% clay x 50)

But the CEC of clay minerals ranges from 3 to 150!



Soil Order CEC (cmolc/kg)

Soil order CEC

Oxisols Low                  

Ultisols

Alfisols 9.0

Mollisols 18.7

Vertisols 35.6

Histosols

low

high

1:1 clays

2:1 clays

O.M.

Low pH

128.0

3.5

High Al/Fe 
oxides

Key factor



Base saturation*

• A measure of the proportion of basic 
cations occupying the exchange sites 

• Base cations are those that do not form 
acids
– Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+. . .,

– ions OTHER THAN H+ and Al3+

*final 3 slides not presented in Lecture, but included on the quiz



Equation for base saturation

100
,...,,, 4

22




CEC

NHKMgCa
tionBaseSatura



Soil Order Base Saturation (%)

Soil order Base Sat

Oxisols Low                  

Ultisols

Alfisols Medium-High

Mollisols High >50% 

low

high

<35%

see Fig 3.11



MİNERALTOPRAKLARDAKİ 
 BİTKİ BESİN  MADDELERİ



BioJeoKimyasal Döngü

Biyosferin canlı ve cansız kısımları arasındaki 
madde değişimi biyojeokimyasal döngü olarak 
tanımlanır. 

Karbon C

Azot N

FosforP

Kükürt S



BİTKİLER İÇİN MUTLAK GEREKLİ ELEMENTLER

  (16 adet)

    MUTLAK GEREKLİ BESİN MADDELERİ

          MAKRO                     MİKRO 

  

C,H,O,N,P,K,Ca,Mg,S         Fe, Mn,Cu, Zn,Mo, Cl,B



BESİN ELEMENTLERİ

N, P, K temel besin maddeleri
Fazla miktarda gereksinme duyulur

Ca, Mg, S; ikincil besin elementleri
Orta derecede gereksinme duyulur

Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl mikro besin 
madde

Çok az miktarda gereksinme duyulur

C, H, O 
Hava ve sudan büyük miktarlarda sağlanır



Diğer elementler (yararlı)

 Na, Si, Ni; Bazı bitkiler için esastır, ancak gerekli   
değildir, ancak gelişmeyi destekler

 Co; Azot fiksasyonu için gereklidir

 Se, As, I; Bitkiler için değil ancak, bunları yiyen 
insanlar ve hayvanlar için gereklidir.



MUTLAK GEREKLİ BESİN ELEMENTLERİNİN ALINDIĞI 
ŞEKİLLER

o Karbon CO2

• Hidrojen H+,HOH

• Oksijen O2, OH-, CO3
-2, S04

-2, CO2

• Azot NH4
+,NO3

-

• Fosfor H2PO4
-

• Potasyum K+

• Kalsiyum Ca++

• Magnezyum Mg++

• Kükürt SO4
=



• Demir Fe++, Fe+3

• Manganez Mn+4

• Bakır          Cu++

• Çinko Zn+2

• Molibden MoO4
-2

• Bor BO3
-

• Klor Cl-



element
Kimyasal 
sembolü

Bitkideki 
nispi miktar%

Bitkilerdeki 
işlevleri

Besin sınıfı

Azot N 100
Protein, amino 
asit Birincil Mutlak 

gerekli makro 
element

fosfor P 6 Nukleik asit, ATP
Potasyu
m

K 25 İyon taşıma

kalsiyum Ca 12.5
Hücre duvarı 
bileşeni İkincil makro 

elementlermagnezy
um

Mg 8 Klorofil yapısı

kükürt S 3 Amino asit

demir Fe 0.2 klorofil sentezi

Mikroelementler

bakır Cu 0.01 Enzim bileşeni

mangan Mn 0.1
Enzimi aktif hale 
getirir

çinko Zn 0.03
Enzimi aktif hale 
getirir

bor B 0.2
Hücre duvarı 
bileşeni

Molibden Mo 0.0001
Azot fiksasyonun 
da etkin

klorür Cl 0.3
Fotosentez 
reaksiyonları



                                                                                            

Bitkiye yarayışlı 
Besin maddesi

Toprak organik 
maddesi

Mineraller ve 
çökeltiler



Besin maddesi 
noksanlığı

Besin maddesi noksanlığının
Giderilmiş hali



MİNİMUM YASASI:

• Alman kimyacı Justus Von Liebig tarafından ortaya konan bir prensiptir.

• Liebig'e göre, bir bitkinin gelişmesini en az ( minimum ) durumda olan bitki besin 
maddesi veya daha genel bir ifade ile minimum durumda olan gelişim faktörü sınırlandırır. 

Eğer herhangi bir gelişim faktörünün miktarı ürün miktarını sınırlandırıyor ise, noksanlığı 
söz konusu olan bu gelişim faktörü artırılmadığı sürece başka bir gelişim faktörünün 
miktarı arttırılsa bile bitkiden elde edilecek ürün miktarını arttırmak mümkün olmaz.

• Liebig bunu ortaya koyduğu fıçı örneği ile anlatmıştır.

• Fıçının yan tahtaları değişik uzunluktadır. Bu fıçının içerisinde sıvı tutulmaktadır. Fıçının 
içinde tutulabilecek maksimum sıvı miktarını fıçının en kısa boylu olan tahtası 
belirlemektedir.Bütün tahtaların boyu uzun , bir tanesinin boyu kısa olduğunda bu tahtadan 
sıvı akışı olacak, fıçının içindeki sıvı miktarı diğer tahtalar uzunda olsa o yüksekliğe 
çıkmayıp kısa olan tahta hizasında maksimum hizada olacaktır.



Bitki gelişmesini bu yan tahtalara benzetirsek, o bitkideki 
gelişim dengesini kısa olan tahta sınırlayacaktır.



Mitschelich yasası

• "AZALAN VERİM YASAININ " çıkmasına yardım etmiştir.

AZALAN VERİM YASASI PRENSİPLERİ:

* Her gelişim faktörü birbirine bağlı olmaksızın ürün 
miktarını arttırır.

*Gelişim faktörlerinin bitkiye etkisi maksimum ürüne 
yaklaştıkça azalmaktadır.

*Bir gelişim faktörünün her bir birim miktarının üründe 
sağlayacağı artış maksimum üründen eksik olan miktarla 

orantılıdır.
*Her bir gelişim faktörünün kendine özgü sabit tesir değeri 

vardır.



BESİN MADDELERİNİN KAYNAKLARI

1. Toprak minerallerinin ayrışması

      (tecezzi)

2. Ölü bitki,hayvan ve mikroorganizma dokularının 
ayrışması

3. İnsanlar tarafından ilave edilen 

      gübreler ve kireçleme

• - Çiftlik gübresi, kompost ve biyokatılar

4.   Azot fikse eden bitkilerden sağlanan azot

5. Rüzgar, yağmur veya erozyon, 

      taşkınlarla taşınma



BESİN MADDELERİ EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ

•  
 N, P,K eksikliği

 ahır gübresi veya ticaret gübreleri ile 
tamamlanabilir. Bunlara gübreleme elementleri 
denir.

Ca ve Mg toprak asitliğini gidermek için 
kireçlemede kullanıldıkları için kireç elementleri 
olarak isimlendirilir.



 S (kükürt) yağmur suları, çiftlik 
gübresi veya kükürtlü gübrelerle 
sağlanır.

 Mikro elementlerin eksikliği bazı 
ticaret gübrelerine ilave edildiği için 
ticaret gübreleri ile sağlanabildiği gibi 
mikro element gübreleri ile toprağa 
veya yapraklara uygulanır.



Organik madde ve azot

Toprakta azotun kaynağı 
organik maddedir 
(humus). Organik 
formdaki azot

mikroorganizmalarca 
inorganik (yarayışlı) azota 
çevrilir.

İç anadolu 
topraklarında % 0.5 
gibi çok düşük 
düzeylerde 
bulunmaktadır.



TOPRAK KİMYASI

Toprakta redoks potansiyeli ve önemi

Oksidasyon ve redüksiyon

(yükseltgenme ve indirgenme)



Redoks reaksiyonları: 

Elektron alışverişi sonucunda meydana 
gelen madde değişimi reaksiyonları

 Oksidasyon: elektron kaybetme
 Redüksiyon:Elektron alma
 Okidasyon-redüksiyon koşulları altında 

bütün elementler elektron alabilir veya 
verebilirler. 



 Oksidasyon ve rüksiyon olayları daima 
birlikte yürür. Bir maddenin elektron 
alabilmesi veya verebilmesi diğer 
madddenin alabilmes veya 
verebilmesine bağlıdır.

 Topraktaki en önemli redoks 
reaksiyonları

Karbon(N), Azot(N) ve kükürttür (S).



 Redoks potansiyeli toprakta meydana 
gelen birçok reaksiyonu etkiler:

 Biyolojik
 Bitki besin maddelerinin yarayışlılıkları
  toprak oluşumu,
 Mineralizasyon
 Nitrifikasyon
 İmmobilizasyon
 Denitrifikasyon



 Redoks reaksiyonlarını etkileyen faktörler
 pH
 Toprak havası
 Çökme
 Çözünme
 Hidroliz
 Komplekslerin parçalanma ve oluşum 

reaksiyonları
 İyon konsantrasyonu



 Fe+2   bir elektron verdiğinde Fe+3 

              
        indirgen                 yükseltgen

 Fe+2  = 1e+ Fe+3

 Toprakta Fe’in redoks reaksiyonları katalizörlere gerek 
duymaz. Ana materyaldeki Fe(II) mineralleri aerobik 
koşullarda kendiliğinden yavaş yavaş okside olur. Fe(III) 
iyonu kuvvetli asit ve oksidatif koşullarda en yaygındır.



 Bitki besin elementleri
 Sülfat bitkinin alabileceği form 

olmasına rağmen sülfatın indirgenmesi 
sonunda ortaya çıkan sülfür bileşikleri 
(ör:H2S) istanmeyen bileşiklerdir.

 Azot :havasız topraklarda azotun nitrat 
formu ya nitrite yada azot gazına 
indirgenir azot kaybına neden olur.



 Azot redoks reaksiyonlarında

Mikroorganizma
 Enzim katalizör

 Doğada azot

NO3
-         NO2

-         N2

Oksijensiz koşullar altında



 Doğada azotun çok az bir miktarı nitrat 
şeklindedir. Ölü organik madde ve canlı 
organizmaların indirgenmiş karbon 
bileşikleri içersinde azot amino azotu 
şeklinde bulunmaktadır.



Oxidation and Reduction
 When an oxidation or reduction reaction is written 

independently; for example, the reduction of CO2

CO2 + 4e- + 4H+ = CH2O + H2O 
or for the oxidation of H2O

2H2O = O2 + 4e- + 4H+

a ‘free’ electron (e-) is written in the equation. 
 An overall redox reaction will never have an (e-) 

shown:
CO2 + H2O = CH2O + O2



Redox features are like M&Ms

=

3. Redox and wetness



Iron Stability Fields

E
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Fe depletions
Fe depletion 
on ped face

Fe depletion 
on pore

Fe depletion 
in ped interior
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Fe depletions
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Fe masses and Fe pore linings

Pore lining on 
root channel

Pore lining on 
Ped surface

Nodule

Fe mass
in matrix

Concretion
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Fe pore linings
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Half Reactions

 Reduction of elemental oxygen:

½O2 + 2H+ + 2e- = H2O

 Oxidation of ferrous iron:

Fe2+ = Fe3+ + e-

 Combining the two half-reactions gives a 
balanced redox reaction:

2Fe2+ + ½O2 + 2H+ = 2Fe3+ + H2O



Redox Transformations
Coating of Fe2O3

Remove 
    Fe

Brown Soil
      Fe3+

Fe2+

Gray Soil

2e- + 6H+ + Fe2O3  2Fe(II) + 3H2O
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In order to form features:

 must have anaerobic conditions 
(reduced and saturated)

 must have Fe and/or Mn (electron 
acceptor)

 must have microbes (bugs)
 must have carbon (food for the bugs)
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1. Bitki kökleri aşağıya 
doğru gelişir

2. Kökler ölür ve ayrışır

3. Su tablası 
yükselir

4. Bakteriler kökleri 
ayrıştırır

Oksijen azalır

Nitrat azalır

Fe indirgenir ve 
uzaklaşır, toprak 
griye döner

5. İndirgenen demir 
ayrışan kökten uzaklaşır.

İndirgenmiş Fe okside 
olur, toprakkırmızıya 
döner.

7. Kök tamamıyla 
ayrışır.

6. Su köklerin 
oluşturduğu 
kanallardan drene olur.

8. Su tablasının 
seviyesi düşer 

Redoks azalır

Redoks 
konsantrasyonu 

(Por kenarları)
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Fe por kenarları



1. Plant root grows into 
soil
2. Root dies and starts 
to decompose

3. Water table rises

4. Bacteria continue 
to decompose root

Oxygen reduced

Nitrate reduced

Fe reduced and 
removed, soil turns 
gray

5. Reduced Fe moves 
away from decomposing 
root

Reduced Fe oxidizes, 
soil turns red

7. Root completely 
decomposed

6. Water drains from 
root channel

8. Water table drops 

Redox depletion

Redox Concentration 
(Pore lining)
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 Topraklarda nem kapsamında meydana gelen 
hızlı değişimler toprağın havalanma durumunu 
önemli düzeyde etkiler. Topragın içinde küçük 
alanlarda veya zonlarda küçük boşlukların su 
ile dolması sonucu oksijenin difüzyonu 
sınırlanır ,aggregatların içlerinde oksijen 
tüketimi difüzyondan daha hızlı olur. Havanın 
kolay uşaltığı yerlerde eger organik madde 
varsa buralarda hızlı dekompoziyon 
gerçekleşir.redoks aktif organik bileşikler 
oluşur.



 Küresel açıdan bakışla redoks,
 enerji ve karbon transferinin önemli bir 

görünüşüdür.
 Karbonun indirgenmesi ve daha sonra 

yükseltgenmesi biyolojik yaşamın yakıtını oluşturur..
 Fotosentez ve solunum insanlar ve hayvanlar için
 Carbon reduction or gain in electrons is often called 

photosynthesis by the uninitiated and the reverse 
oxidation reaction is called respiration when applied to 
humans and other large animals. Microbial respiration 
accompanies or is synonymous with mineralization. 



İndirgenmiş bileşik (A)

Okside olmuş yükseltgenmiş 
bileşik (B)

(A)Elektron vererek okside olur (B )Elektron alarak İndirgenir.

Okside olmuşbileşik (A)
İndirgenmiş bileşik (B)



Çeltik suyla doygun koşullarda yetiştirildiği 
için azotun (NH4+)uygulama şekli

Toprak yüzeyine verildiğinde nitrifikasyona 
uğrar. Havasız koşulların bulunduğu daha 
alt katlara gider. NO3 denitrifikasyona 
ugrar ve N2 şeklinde uzaklaşır.

Amonyum 5-10 cm’e 
uygulanmalı, 
indirgenme bölgesinde 
kalacağından 
nitrifikasyona 
ugramaz, bitkiye 
yararlı olur.



 Çeltik tarlaları hasaatan önce drene 
edildiğinde redoks potansiyelleri yükselir. 
Fe+2 ve Mn+2 kons. Azalır. Azot, kükürt ve 
karbon okside olur. Topraklara su 
verildiğinde reak. tersine döner.

 Çeltik tarlası kuruduğunda fosfatlar femir 
ve Al fosfatlar halinde çöker. Sulu 
koşullarda ise demir (III) fosfatlar daha 
kolay çözünebilen  demir (II) fosfatlara 
dönüşür.



 Histosoller(peat ve muck topraklar
 Bu toprakların oluşumunda organik 

maddenin oksidasyon oranlarının düşük 
olması ve birikmelerinde durgun 
sulardan dolayı O2 yayılımının az 
olması, ayrıca

 düşük sıcaklık, mineral besin 
maddelerinin yetersiz olması



Wetland (Hydric) Soils

and

Redox Conditions



Anaerobic Organisms

Food 
Source• Organic carbon*

• Ammonium Ion (NH4
+)

• Ferrous Iron (Fe2+)

• Hydrogen Sulfide (H2S)

Electron 
Acceptor• Nitrate (NO3

-)

• Manganese (Mn4+)

•Ferric Iron (Fe3+)

• Sulfate (SO4
2-)



CH2O

CO2

O2

H2O

NO3
-CH2O

CO2 N2

Fe(OH)3CH2O

CO2  Fe2+

CH2O

CO2

SO4
2-

H2S

Energy Yields
Donor Acceptor

700

400

100

Eh (mV)* Condition

oxic

suboxic

anoxic

*pH 7

MnO2CH2O

CO2  Mn2+



Redoximorphic FeaturesRedoximorphic Features

- Soil colors

- Color Distribution



Soil Colors

Yellow -> Orange -> Red Fe(III) minerals

Black (veneer) Mn(IV) minerals

Dark Brown (disseminated) Organic Matter

Aerobic Environments

Gray -> Green -> Black Fe(II) minerals

Dark Brown (disseminated) Organic Matter

Anaerobic Environments



Iron masses
Redox depletions

Root linings

Mottling
Nodules

Gleyed colors

Redoximorphic Features

Histic Horizons

“Rotten Eggs”



Plant Effects on Redox Conditions 



FeIII(OH)3

deposit

O2(g)

Plaque Formation on Plant Roots

Fe(OH)3

O2

H2O

 Fe2+





    Özellikle kurak ve yarı kurak 
iklim bölgelerinde yıkanarak 
yer altı suyuna karışan 
çözünebilir tuzların yüksek 
taban suyuyla birlikte 
kapillarite yoluyla toprak 
yüzeyine çıkması ve suyun 
buharlaşması sonucu  
toprak yüzeyinde birikmesi 
olayıdır Bu birikme toprak  
yüzeyinde olabileceği 
gibi yüksek sıcaklık  etkisiyle 
yüzeyden daha aşağılarda 
da olabilmektedir.

Tuz kaplamış toprak örnekleri









Toprak Toprak 
niteliğiniteliği

Elektriksel Elektriksel 
iletkenlik (dS/iletkenlik (dS/

m)m)

Değişebilir Değişebilir 
sodyum sodyum 
yüzdesiyüzdesi

pHpH

TuzluTuzlu >4>4 <15<15 <8,5<8,5

Tuzlu- alkaliTuzlu- alkali >4>4 >15>15 ≈≈8,58,5

AlkaliAlkali <4<4 >15>15 >8,5>8,5



Yeni sınıflandırma sistemi (Soil Taksonomi )
Örnek:
 ordo             : Aridisol
 Alt ordo        : Argids ve Orthids
 Büyük grup  : Salorthid (tuzlu toprak)

                 Natrorgid  (alkali toprak)
Eski sınıflandırma sistemi 
Tuzlu topraklar  : Solonçak 
alkali topraklar   : Solonetz 





Sorunun niteliği Alan (ha) Sorunlu alanlara 
göre %

Hafif tuzlu 614617 41

Tuzlu 505603 33

Alkali 8641 0.5

Hafif tuzlu-alkali 125863 8

Tuzlu alkali 263958 17.5

Toplam 1518722 1oo



 

Taban suyunun yükselmesi sonucu yapısı bozulmuş toprak



      

Yetersiz drenaja sahip araziden bir görünüm 



Toprakta tuzluluğun oluşumundan sonra 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden 

önemli değişmeler ortaya çıkar.



Tuzluluk ve alkaliliğin 
topraktaki fiziksel 
etkisi permeabilite

(toprak su 
geçirgenliği) 
yönünden 
olmaktadır. 



Kimyasal etkiler 
başlıca katyon 

değişimi ve 
tuzların 

birbirinden 
karşılıklı etkileri 
sonucu ortaya 

çıkar. 



Tuzluluk ve alkalilik 
topraktaki 

mikroorganizma 
faaliyeti üzerine 

de etkili 
olmaktadır. 



 Anyonlar; en fazla rastlanan Cl ,SO4 
bunların yanında HCO3,CO3,NO3

 Katyonlar; fazla miktarda Na ,Ca , 
Mg az miktarda K bulunur.

 Topoğrafik yapı (kapalı havzalar)
 Sulama suyu kalitesi



Toprak Toprak 
tuzluluk sınıfıtuzluluk sınıfı

Saturasyon Saturasyon 
ekstraktı ekstraktı 

EC’si EC’si 
(dS/m)(dS/m)

% Tuz% Tuz Bitki üzerine etkiBitki üzerine etki

TuzsuzTuzsuz 0 - 20 - 2 Tuzluluk etkileri ihmal Tuzluluk etkileri ihmal 
edilebiliredilebilir

Hafif tuzluHafif tuzlu 2 – 42 – 4 0 – 0,150 – 0,15 Tuzluluğa duyarlı bitkilerde Tuzluluğa duyarlı bitkilerde 
verim sınırlanabilir.verim sınırlanabilir.

Orta tuzluOrta tuzlu 4 - 84 - 8 0,15 – 0,350,15 – 0,35 Bir çok bitkide verim sınırlanır.Bir çok bitkide verim sınırlanır.

Kuvvetli tuzluKuvvetli tuzlu 8 – 168 – 16 0,35 – 0,650,35 – 0,65 Tuza toleranslı bitkilerde Tuza toleranslı bitkilerde 
tatmin edici verim, diğer pek tatmin edici verim, diğer pek 
çoğu şiddetli düzeyde zarar çoğu şiddetli düzeyde zarar 

görür.görür.

Çok kuvvetli Çok kuvvetli 
tuzlutuzlu

> 16> 16 > 0,65> 0,65 Sadece birkaç toleranslı bitki Sadece birkaç toleranslı bitki 
gelişir.gelişir.



BitkiBitki EC (dS/m)EC (dS/m)

ArpaArpa 8,08,0

PamukPamuk 7,77,7

Şeker PancarıŞeker Pancarı 7,07,0

BuğdayBuğday 6,06,0

MısırMısır 1,71,7

YoncaYonca 2,02,0

DomatesDomates 2,52,5

PatatesPatates 1,71,7

FasülyeFasülye 1,01,0

ElmaElma 1,71,7



Tuzlu topraklarTuzlu topraklar Alkali topraklarAlkali topraklar

Ca, Mg, Na’un Klorür ve sülfat Ca, Mg, Na’un Klorür ve sülfat 
tuzlarının egemen olduğu çözünebilir tuzlarının egemen olduğu çözünebilir 

tuzlar.tuzlar.

Önemli miktarda doğal çözünebilir Önemli miktarda doğal çözünebilir 
tuzlar genellikle mevcut değildir. tuzlar genellikle mevcut değildir. 

NaNa22COCO3 3 gibi alkali hidroliz yeteneğinde gibi alkali hidroliz yeteneğinde 

tuzların önemli miktarı mevcuttur.tuzların önemli miktarı mevcuttur.

Topraklar önemli derecede jips gibi Topraklar önemli derecede jips gibi 
çözünebilir Ca bileşikleri içerirler.çözünebilir Ca bileşikleri içerirler.

Bu topraklar jips içermez.Bu topraklar jips içermez.

Fazla miktardaki nötral çözünebilir Fazla miktardaki nötral çözünebilir 
tuzlardan dolayı kil fraksiyonu tuzlardan dolayı kil fraksiyonu 

çökelmiştir. Bu topraklar stabil bir çökelmiştir. Bu topraklar stabil bir 
strüktüre sahiptir.strüktüre sahiptir.

Fazla miktardaki değişebilir sodyum Fazla miktardaki değişebilir sodyum 
ve yüksek pH dispersiyona ve ve yüksek pH dispersiyona ve 

dolayısıyla toprak strüktürünün dolayısıyla toprak strüktürünün 
bozulmasına yol açar.bozulmasına yol açar.

Toprakların hava ve su geçirgenlikleri Toprakların hava ve su geçirgenlikleri 
ve diğer fiziksel özellikleri genelde ve diğer fiziksel özellikleri genelde 

normal topraklar gibidir.normal topraklar gibidir.

Toprakların hava ve su geçirgenlikleri Toprakların hava ve su geçirgenlikleri 
sınırlanmıştır. pH sının artması, ESP sınırlanmıştır. pH sının artması, ESP 

nin artması daha kötü fiziksel nin artması daha kötü fiziksel 
özelliklere neden olur.özelliklere neden olur.

Tuzlu toprakların ıslahı, temel olarak Tuzlu toprakların ıslahı, temel olarak 
kök bölgesindeki tuzların yıkanmasına kök bölgesindeki tuzların yıkanmasına 

ve drenajın gereksinim duyar.ve drenajın gereksinim duyar.

Değişim komplekslerindeki sodyumun Değişim komplekslerindeki sodyumun 
toprak ıslah edici maddelerden oluşan toprak ıslah edici maddelerden oluşan 
kalsiyum ile yer değiştirmesi ve açığa kalsiyum ile yer değiştirmesi ve açığa 
çıkan sodyum tuzlarının yıkanması ve çıkan sodyum tuzlarının yıkanması ve 

drenaja ihtiyaç duymasıdrenaja ihtiyaç duyması



Sulama sularının tuzluluğu esas itibariyle bazı kaynakların bir 
veya birkaçının katkısıyla ortaya çıkar :

Bu kaynaklar;
1- Drenaj sularının toplandığı drenaj havzası içindeki tuzlu 
toprak veya kayaların  varlığı, dağılımı ve karakteristikleri;
2- Irmak veya sulama kanallarının içinden geçtiği 
formasyonlarla, tuzla doymuş toprak veya kayaların varlığı;
3- Mansap tarafında bulunan tarım arazileri için sulama 
suyu olarak kullanılacak tuzlu sızıntı veya sulama artığı 
(sulamadan dönen) suların durumu;

    Sulama sularındaki en büyük ve en önemli tuz kaynağı, 
sızıntı ve dönek sulardır. Bu nedenle, ırmaklarda 
kaynaktan mansaba doğru gidildikçe tuzluluk artma eğilimi 
gösterir.



 Taban Suyu Seviyesinin Tuzluluk Üzerindeki Etkileri:

Toprakların tuzlanmasında en önemli etken tuzlu taban suyu  
seviyesinin yüksekliğidir.
 Büyük ölçüde yüksek taban suyunda kapillarite ile ortaya çıkan 
yükselmeler ve sonrada buharlaşma ve terleme ile meydana 
gelmektedir.
 Bu gelişme ile yeraltı suyunun tuzu kök bölgesine ve arazi yüzeyine 
kadar taşınmakta ve de çoğalabilmektedir. 
Buna göre taban suyu kapillar yükselmeyi besleyecek kadar yüksek 
ise ve buharlaşma olanağı da var ise tuzlanma kaçınılmaz duruma 
gelmiş olur. 

Ancak tuz birikmesini, doğal koşullarda yağışlar ve tabiî drenaj 
durumu kontrol eder. 
Genel olarak 400-450 mm üstünde yıllık yağış alan bölgelerde drenaj 
koşullarına bağlı olarak yeterli derece iyi bir doğal tuz yıkanması 
olabilmektedir 



1. Toprak Yüzeyinde Tuz Birikmesi
 Tuzlu topraklarda yüzeyde ve yüzey 

altında tuz birikmesi meydana gelir. 
Beyaz görünümünden dolayı böyle 
topraklara beyaz alkali topraklar denilir.



 

Tuzun toprak yüzeyinde belirgin bir şekilde görünüşü



 



 



 Bitki Gelişimine Etkisi
 Bitki yetişme ortamındaki fazla tuz bitkinin 

gelişmesinin önemli ölçüde sınırlar. 
 Tuzlar bitki büyümesine 2 türlü etki ederler.
1. zehir etkisi: Sodyum ve Bor gibi elementler 

bitkilerde zehir etkisi yaparlar.
2. bitkide su açığı yaratma: Çözünebilir 

tuzlar besin ortamının su potansiyelini 
düşürür. Böylece bitkinin su alımı 
sınırlandırılmış olur. 



 Toprak çözeltisindeki Na iyonu artışı
 Fazla orandaki değişebilir Na, kil ve 

OM’nin dispersiyonunu artırır

 Islah için 3 aşama:
1. Drenaj
2. Na ile Ca yer değiştirme (Jips)
3. Serbest kalan Na uzaklaştırması



1. TUZLARIN GİDERİLMESİ:
a.      TOPRAK ALTI DRENAJ
b.     YIKAMA
c.     TUZA DAYANIKLI BİTKİ YETİŞTİRME
 
2. KİMYASAL BİLEŞİMİ DEĞİŞTİRME:

    ALKALİ KARBONATLARIN ALKALİ SÜLFATLARA 
ÇEVRİLMESİ (JİPS)

 
3. TUZLULUĞUN KONTROLU:
   a. BUHARLAŞMAYI AZALTMAK (MALÇLAR)
   b. FAZLA SU İLE SULAMA YAPMAKTAN KAÇINMAK
   c. TUZA DAYANIKLI BİTKİ YETİŞTİRMEK (Ş.PANCARI, 

PAMUK, DARI, ARPA,ÇAVDAR, YONCA)
 



     Tuz toprakta ana materyalden kaynaklı bulunabilir ya da sulama 

suyu içinde toprağa dahil olabilir. Her iki durumda da sulama suyu, 

tuzu taban suyuna ulaştırmakta ve orada biriktirmektedir.
      Drenaj sistemi kurulmamış ve fazla su ortamdan 

uzaklaştırılamamışsa, aşırı sulamayla taban suyu yukarı doğru harekete 

geçer, kılcal kanallar vasıtasıyla toprak yüzeyine dek ulaşır, yüzeye 

ulaştığında ise sıcağın etkisiyle su buharlaşır ve içindeki tuzu toprak 

yüzeyinde bırakır.
     Zamanla toprak çoraklaşır. Toprağa ekilen tohumlar 

çimlenememeye başlarlar. Tuz toprak yapısını bozarak geçirimliliğini 

azaltır. Toprakta yeterli nem bulunsa bile bitki bundan yararlanamaz, 

beslenemez ve gelişemez. Buna fizyolojik kuraklık denir. 

     Olumsuzluğun devamında ise çölleşme yaşanır.



1. Su Uygulama İşlemleri
2. Fiziksel İşlemler
3. Kimyasal İşlemler 
4. Biyolojik İşlemler 
5. İnsan Faktörünün Dikkate Alınacağı      

İşlemler 



 Yıkama
 Drenaj
 Çoklu su kaynaklarının kullanımı



 Toprakta ve taban suyunun başlangıçta 
bulunan tuzların miktarı ve çeşidi

 Yıkama suyunun miktarı ve kalitesi
 Toprağın geçirgenliği ve cinsi
 Yıkanacak toprak derinliği
 Yıkama şekli
 Ekonomi 



Sulama, yüzey 
sulama 

yöntemlerinden 
tava sulamada, 

tuzların tüm 
toprak 

yüzeyinden 
itibaren 

derinlere doğru 
yıkandıklarında

n, tuzluluk 
profilin 

derinliklerinde 
daha fazla 
olacaktır. 



Yağmurlama 
sulama ise, 
bitkinin tüm 

vejetatif  
organları 

ıslatıldığından, 
kullanılacak 

suyun tuz içeriği 
bakımından 

ayrıca bir dikkat 
gerektirir.



Tuzlu ve alkali 
toprakların 

oluşturdukları 
alanda alt 

katmanların 
geçirgen ve 

röliyefin yeterli 
olması 

durumunda 
genellikle bir 

drenaj 
sistemine 

ihtiyaç 
olmayabilir. 



 Arazi tesviyesi
 Arazi hazırlığı, derin sürüm
 Ekim işlemleri, tohum yatağının 

hazırlanması
 Kumlama



Fiziksel iyileştirme 
için birkaç 

yöntem 
kullanılmaktadır. 
Düzgün bir arazi 
tesviyesi daha iyi 

yıkama ve 
tuzluluk kontrolü 

için daha 
üniform bir su 

uygulanmasına 
imkan sağlar.



Toprak işleme 
yüzeydeki 
kabukları 

kırarak 
toprağın 

geçirgenliği 
iyileştirilebilir. 



İnce bünyeli 
bir yüzey 

toprağı kum 
karıştırılmak 

suretiyle 
daha 

geçirgen bir 
hale 

getirilebilir. 



 Islah maddeleri
 Toprak düzenleyicileri
 Gübreleme



1. Çözünebilir kalsiyum tuzları 
(CaSO4,CaCl2 gibi)

2. Çözünebilirlikleri düşük kalsiyum tuzları 
(CaCO3 gibi)

3. Asitler veya asit oluşturucular (H2SO4,  
demir Sülfat)

4. Kireç oranı yüksek topraklar için kükürt
5. Organik madde, humik asit, fulvik asit, 

leonardit 



Kimyasal ıslah 
maddelerinin 
seçimi ıslah 

edilecek 
toprağın 

özelliklerine 
bağlıdır. 



Tuzlu koşullar 
altında 

yapılacak olan 
iyi bir gübreleme 

için mutlaka 
kapsamlı bitki ve 

toprak analizi 
yapılmalı ve 
gübreleme 

işlemi uygun bir 
yöntemle 

gerçekleştirilmeli
dir 



 Organik ve yeşil gübreler
 Ekim nöbeti, bitki deseni
 Malçlama



Bitki artıkları su 
infiltrasyonunu 

iyileştirmek 
için 

uygulanabilec
ek en kolay 
yöntemdir. 



Taban suyunun sığ 
olduğu koşullarda 

nadas, 
evaporasyonun 
(buharlaşma) 

artmasına bağlı 
olarak şiddetli bir 
tuzlanmaya yol 

açabilir. 
Malçlama, 

evaporasyon 
kayıplarını 
azaltarak 
toprağın 

tuzlanmasına 
engel olur.



 Çiftçi ihtiyaçlarının göz önünde tutulduğu 
sosyo-ekonomik yönler

 Çevre
 Politika



ASİDİK TOPRAKLAR

Düşük toprak pH sı mısır bitkisi





AS T  TOPRAKLARİ
oluşum
1-Yıllık ya ış>yıllık evapotranspirasyonğ
2-Nispeten serin iklim kuşaklarındaki 

bölgeler
3-Toprak profiline işleyen ya mur sularının ğ

toprakta yıkanmaya sebep olması







Amonyum nitratta amonyum sülfattın
Yarısı kadar (1 mol) amonyum var)





Birincil Mineraller

Artan 
ayrışma











Kireçleme 
6-6.5 pH 
için

Kireçleme  yöntemi seçilirken KCl yöntemi; değişebilir Al ölçer. Çay ın 
yetiştiği topraklar için bu yöntem, fındık mısır gibi Al,Mn toksisitesi, Ca 
ve Mg noksanlığı görülüyorsa tampon çözeltilerin kullanıldığı yöntemler 
uygulanmalı (toplam asitlik veya titre edilebilir asitlik) 







Bir elementin esansiyel sayılabilmesi için; bitkinin yaşamsal 
döngüsünde tamamlayıcı bir rolü olmalı, bütün bitkiler için 
gerekli olmalı, başka bir element onun yerine geçememelidir.  

Büyümeyi uyaran fakat gerekli olmayan veya sadece belli bitki 
çeşitleri için veya belli koşullar altında gerekli olan mineral 
elementler, genellikle"yararlı elementler" olarak tanımlanır. 
Bazı bitkilerin özel tercihi olan yararlı elementler, motive edici ya 
da teşvik edici olup, bunlar; Na, Si, V,Co, Ni ve Al’dur. Bunlar 
arasında “Alüminyum” çay bitkisinin özel tercihidir. Yetiştiği 
toprakta yeterince bulunmazsa çay kalitesi düşer.



Alüminyum aynı zamanda bir ağır metaldir. Ağır 
metaller, Özgül ağırlıkları 5 gr/cm3’den, atom 
numarası 20’den fazla olan elementler periyodik 
cetvelin geçiş elementleri olarak tanınan geniş bir 
gruba aittirler. 

Aslında ağır metal terimi literatüre çevre kirliliği ile 
girmiştir. Kirlenme ve toksisite bakımından bir yan 
anlam olarak kullanılmaktadır. Örneğin; civa, kurşun, 
kadmiyum, alüminyum, nikel, kalay ve arsenik gibi 
toksik kimyasallar ve metaller günlük materyallerde 



Mineral topraklarda pH>5.5 toprak çözeltilerinde Al derişimi, 1 
mg/litre değerinden azdır. Fakat daha düşük pH düzeylerinde Al 
hızla artar. Çoğu kültür bitkileri, yüksek Al konsantrasyonlarına 
duyarlıdır ve asit topraklarda Al zehirliliği, yüksek Al toleranslı 
bitkilerin ıslah ve seleksiyonu çabalarında, son derece ciddi bir 
sorun durumundadır. 

Alüminyuma en toleranslı bitkilerden biri olan çay bitkisinde, toprak 
çözeltisinde 27 mg/litre gibi yüksek konsantrasyonlara 
kadar, büyüme artışları gözlenmiştir. Düşük Al 
konsantrasyonlarının, büyümeyi artırıcı etkisinin olası 
açıklamalarından biri, bakır, Mn veya fosfor zehirliliğinin Al 
tarafından önlenmesidir.

http://www.harmantime.com.tr/haber/cay-aluminyum-akumulator-bitkidir









Asit topraklarda ürünü sınırlandıran en önemli faktörlerden biride Mo noksanlığıdır. Düşük 
pH da yarayışılığı son derece düşük, pH yükselmesi yarayışılılığını arttırır.

Baklagillerde asit ortamlarda  görülen  ürün azlığı Al toksisitesinden değil Mo 
eksikliğindendir. Bu gibi topraklarda gübrelemeye ilave kireç ürünü arttırır.Mo dende 

verilirse Baklagilde önemli verim artışı!!!! 





Kireçlemenin yararları
 H+ iyonu konsantrasyonu azalır

 OH- iyonu kons. Artar

 Fe, Al ve Mn’nın çözünürlüğü azalır

 Fosfor ve Mo çözünürlüğü artar

Bitkiler fosforu toprak çözeltisinden H2PO4- ve  HPO4-2 halindeki 
fosfat iyonlarından sağlar.

Toprak çözeltisinde fosfor H2PO4- , HPO4-2 ve PO4-3 halindedir. 
Ortofosforik asitin parçalanması ile ortaya çıkar ve pH ile ilgilidir. 
En elverişli pH 6-7

pH 4-8 :  H2PO4- , HPO4-2

pH< 6.71 : H2PO4- fazla

pH> 6.71 : HPO4-2 fazla

pH>9: PO4-3



Kireçleme ile sağlanan yararlar
Al ve M’ ın toksik etkisinin 

giderilmesi ve bitkiye 
gerekli Ca ve Mg 
sağlanması

Toprağa kireç ilavesi ile 
Baz doygunluğu yükselir, 
Ca’un yarayışlılığı artar

Al kosantrasyonu,bu 
iyonun suda çözünmeyen 
hidroksit bileşiklerinin 
oluşumu; Mn’ında   
yüksek pH larda okside 
olması nedeniyle 
çökelmesi sağlanır           

Fazla miktarda çözünebilir 
Al ve Fe içeren  
topraklarda fosfat anyonu 
Al ve Fe fosfatlar halinde  
çözünürlüğü çok düşük  
bileşik oluşturur.

 Kireç ilave edildiğinde Al ve 
Fe hidroksitler halinde 
çökelmesi fosfat 
anyonununda yararlı hale 
geçmesi sağlanır



Değişebilir Ca ve Mg miktarı artar

Asit topraklarda bitki büyümesini etkileyen en 
önemli besin maddeleri Ca ve Mg noksnlığı

Yıkanmanın fazla olduğu koşullarda oluşan asit 
top da Ca ve Mg miktarı bitki ihtiyacı için yeterli 
değil.

 Özellikle baz doygunluğu % 50 den az olan 
kumlu asit topraklarda bitkiler Ca ve Mg 
alımında zorlukla karşılaşır.

Baz saturayon %’si ve pH yükselir



Parçacık büyüklüğü 
önemlidir. Küçük 
parçacıkların çözünmesi 
daha kolaydır. 

Az miktarda uygulamalarda 
ince bir toprak tabakası 
ile karıştırılmalıdır.

Aşırı kireçleme ise 
yararlarda belirtilen 
etkilerin tersine yol 
açabilir. Ve kötü sonuçlar 
doğurabilir.
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