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Projenin tam adı: Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Birlikte Ekstraksiyonunda 

Kullanılabilecek Metodların Araştırılması 

Projenin yürütüldüğü enstitü/istasyon: Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Ġstasyonu 

Müdürlüğü 

Varsa destekleyen kurum/kuruluş: Edirne Ticaret Borsası, Tekirdağ Ticaret Borsası, Keşan Ticaret 

Borsası, Uzunköprü Ticaret Borsası, Trakya Birlik 

Projenin başlama ve bitiş tarihleri: 2011-2013 

Projenin amacı: Toprakta yarayışlı formda bulunan, makro (K, P, Ca, Mg ve S) ve 

mikro (Fe, Cu, Zn, Mn, B) bitki besin elementlerinin tek bir 

ekstraksiyon çözeltisi ile alınması ve ICP cihazı ile bir defada analiz 

edilmesi ve bu metodlardan, toprak analiz laboratuarlarında 

kullanılan rutin (klasik) metodlarla yüksek korelasyon verenlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Proje sonucunda elde edilen çıktı/çıktılar ve bu çıktıların çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yayım personeli için 

gerekli teknik ayrıntılar: 

          a-Yayımı yapılabilecek proje çıktısının/çıktılarının açık  

ve net tanımı: 

Proje çalışmaları sonuçlarına göre, Mehlich-3, AAAc-EDTA ve  AB-

DTPA yöntemleri,  makro ve mikro besin elmentlerinin tayininde 

rutin analiz yöntemleri ile yüksek korelasyon ilişkisi vermişlerdir. 

          b-Proje çıktısı yeni bir teknoloji ise ulaşılabileceği 

yer/merci: 

Ülkemizde ki toprak analiz laboratuvarları. 

          c-Proje çıktısının/çıktılarının uygulanabileceği  

alan/alanlar, bölge/bölgeler, yada tür/türler: 

Proje çıktıları, Trakya Yöresinden alınan toprak örnekleri ile elde 

edilmiştir. Tarımsal üretimin yapıldığı ülkemiz için, temel bilgi 

mahiyetindedir. Bu yöntemlerden biri, farklı yörelerde, farklı bitkiler 

için kalibrasyon yapılarak kullanıma geçilebilir. 

          d-Proje çıktısının uygulanabileceği zaman yada   

          uygulanması için ihtiyaç duyulan süre: 

Bu üç yöntemden bir kısmı (Mehlich-3) özellikle ABD'de mevcut 

laboratuvar analiz sistemlerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde de 

yetkili kurullar bu yönde karar alırsa, alternatif bir metod olarak 

kullanımına hemen geçilebilir. 

          e-Proje çıktısının uygulamaya aktarılmasında bir  

          kısıtlama olup olmadığı: 

Ülkemizdeki yaygın anlayış gereği, analiz metodlarının 

kullanılabilmesi için, bitki ile  kalibre edilme zorunluluğu  olduğu 



kanaati yaygın olarak benimsenmektedir. Kalibrasyon çalışmaları 

tarafımızdan bir TÜBĠTAK projesi ile Trakya'da buğday bitkisinde 

ve bazı elementleri kapsayacak şekilde başlatılmıştır. Diğer 

araştırmacılar tarafından da benzer çalışmalar yürütülebilir.  

          f-Uygulama maliyeti: Bir besin elementinde kalibrasyon çalışması için yaklaşık 

50.000TL'ye ihtiyaç bulunmaktadır. 

g-Bilgi sahibi olunmasında yarar olan diğer hususlar: Bu tür çalışmalar gelişmiş ülkelerde (örneğin ABD) yerinde 

görülerek, ülkemizdeki uygulamalara hız verilebilir. 

Projeyi yürüten araştırmacı/araştırmacılar ve paylaşmak 

istediği iletişim bilgileri: (Telefon/cep telefonu, faks, e-posta) 

Telf:0288-2144885, Cep:05335742100, e-posta:maligurbuz @ 

kirklarelitopraksu.gov.tr 

Varsa yardımcı araştırmacı/araştırmacılar ve paylaşmak istediği 

iletişim bilgileri: (Telefon/cep telefonu, faks, e-posta) 

Telf:0288-2144885, Cep:05055571878, 

 e-posta:ea.avsar@hotmail.com 
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Adı Soyadı 
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Araştırmacı Personel Enstitü/Ġstasyon Müdürü 

 


