


Gübreleme 
Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda 

devam  eder. 

Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını belirlemenin  en iyi yolu 

yaprak-toprak analizleridir. 

Kasım-Ocak aylarında yaprak ve toprak örnekleri birlikte alınarak analizleri 

yapılır. 

Uygulanacak gübreler kış ayları sonunda, ilkbahar yağmurlarından önce 

verilmelidir. 

Zeytinde kimyasal gübreler yanı sıra; 

Çiftlik gübresi, 

Yeşil gübrelerde kullanılabilir. 

Doğru gübreleme, bitkinin ihtiyacını karşılamalı ve topraktan alınamayan bitki 

besin maddesi miktarlarını temin etmelidir. 



Gelişim İçin 16 Element Temel Olarak Kabul Edilmiştir 
Karbon (C),   Hidrojen      (H),   Oksijen              (0),   Azot           (N), 
Fosfor   (P),   Potasyum    (K),   Magnezyum  (Mg),    Kalsiyum (Ca), 
Kükürt   (S),   Demir         (Fe),  Manganez     (Mn),     Çinko       (Zn),  
Bakır   (Cu),   Molibden (Mo),  Bor                     (B),     Klor           (Cl).  
 
Bu elementler olmaksızın bitkiler hayat devrelerini tamamlayamazlar.  
Mineral olmayan üç element (C, H ve 0), zeytinin kuru ağırlığının yaklaşık % 95 
ini tutar. Fotosentez olayı sırasında bitkinin başlıca besleyici bileşiği olan 
karbonhidrat oluşumu sırasında birleşir. Kalan % 5'i gübrelemede önemli olan 
elementlerden meydana gelir. 



Azot 
Zeytin ağacının çok çabuk cevap verdiği, verimi çabuklaştırmak ve arttırmak 

suretiyle  

en çok faydalandığı besin maddesidir. 

Azot, klorofil miktarını arttırdığı gibi, diğer besin maddelerinin de özümlemesini 

arttırır. 

Azot; en çok çiçeklenmeden çekirdeğin sertleşmesine kadar olan dönemde 

gereklidir.  

Toprakta yeterli miktarda su bulunması halinde, isabetli azotlu gübreleme; 

sürgün gelişmesini, ağaç başına meyve miktarını, verimliliği arttırır. 

 

Noksanlığı 
Yapraklarda, diğer besin maddelerinde olduğu gibi; 

nekrotik olmayan soluk yeşil renk, 

Ağacın genel gelişmesinde düşüklükle tanımlanır 



Azotlu Gübreleme  
Kuru şartlardaki zeytinliklerdeki denemelerde ağaç başına 0,6 kg'ın altındaki 

azot seviyelerinde artan miktarlarına olumlu cevap vermiştir.  

Geleneksel zeytinliklerde zeytinliğin verimlilik düzeyine bağlı olarak, ağaç 

başına 0,5 ile 1 kğ aralığında bir dozaj tavsiye edilir. Yaprak azotunun % 1,5 in 

üzerinde kaldığı sürece, ağaç başına 1 kg tamamlayıcı azot uygulanır. 

Kuru şartlardaki zeytinliklerde, kademeli azot verilmesinin bir avantajı yoktur. 

Gübre ağaç taç izdüşümüne serpilerek çapa veya tırmık gibi aletler yardımı 

ile toprakla karıştırılır. Damla sulama yapılan zeytinliklerde Şubat’tan Ağustos'a 

kadar sırasıyla,  aylık olarak % 2, % 5, % 10, % 25, % 35, % 1 ve % 8 oranlarında 

azot verilmesi tavsiye edilir. 

Amonyak veya üre formunda, sadece kışın bir uygulama  yapılır.  

Üre, yapraklardan çabucak alınabilen bir azotlu gübredir. Bitki tarafından 

çabucak emilir, kullanılır. Hemen yapraklara, çiçeklere büyüme zamanında 

meyvelere taşınır. 
 

Ürenin Yapraktan Uygulaması 
Meyve oranını arttırır, 

Meyve dökümünü azaltır,  

Ürenin yapraktan uygulanmasında verim artışı sağlanır. 



Fosfor 
Bitki hayatında temel besindir. 

Hücre bölünmesinde ve dokuların gelişmesinde lüzumludur. 

Nişasta ve şekerin kullanımı fotosentezde karbonun bağlanması için gereklidir. 

Zeytin bahçelerinde fosfor ihtiyacına rastlanmaz. 
 

Muhtemel Sebepleri 
Bitkinin düşük ölçüde fosfora ihtiyacı olması, 

Bu  türün kök sisteminin çok mycorrhizal olması neticesinde,  

kök sisteminin fosfor ihtiyacını bitkinin ömrü boyunca topraktan alabilmesidir. 
 

Aşırı Fosfor Noksanlığı 
Anormal şekilde düşük azot, Magnezyum, Kalsiyum, Bor muhtevasına sebep 

olur. 
 

Fosfor Fazlalığı 
Fosfor seviyesi yüksek olduğu zaman, Bor noksanlıkları  ortaya çıkabilir. 



Fosfor Noksanlığı  

Belirtileri  
Bitkinin gövde ve köklerinde büyüme azalır. 

Yaprak boyutlarında büyük bir azalma ve yaygın yeşilimsi -mor renklenme 

şeklinde arazlar gösterir . 

Daha geç çiçek açar, çiçek sayısı az olur.  
 

Nedenleri 
Toprakta P yetersizliği, Yüksek pH, Sıcaklık, Toprağın kil kapsamı. 
 

Çözüm  
Ağaç hacmi yaklaşık 80 m3 olan geleneksel zeytinliklerde fosforik asit veya 

mono- amonyum fosfat  kullanmak suretiyle; Ağaç başına 30-40 gr. fosfor 

püskürtülür. 
 

Fosfor Gübrelemesi  
Zeytin ağacını fosfor ile gübrelemenin verimliliğe yansıması nadiren görülür.  

Fosfor uygulamaları Temmuzda yapılan yaprak analizleri, noksanlık seviyesi 

tespiti ile tavsiye edilir. 



Potasyum 

Potasyum Noksanlığı Belirtileri  
Potasyum noksanlığı soğuk ve kurağa karşı direnci azaltır,  

Yaşlı yapraklarda klorozlar, ucu kahverengi dibi sarı yapraklar,  

Yapraklarda ve meyvelerde küçülme,  

Meyve et oranı ve yağ miktarında azalma, 

Su ve soğuk stresine direncin azalması,  

Hastalık ve zararlılara direncin azalması, 
 

Aşırı Noksanlık Halinde  
Solgunluk,  

Yaprak dokularında su kaybı sebebiyle nekrozlar,   

Uzun süren noksanlık hallerinde, belirgin yaprak dökümü olur. 
 

Nedenleri 
Toprakta Potasyum yetersizliği,  

Toprakta KDK 'nın düşük olması. 



Potasyum Gübrelemesi  
Topraktan tatbik edilen potasyumla gübreleme denemelerinden çok azı, 

gübrelemeye açık olumlu bir cevap vermiştir.  

Damlama sulama yapılan zeytinliklerde, su ile birlikte devamlı gübre vermek 

suretiyle  

gübreli sulama tekniği kullanılabilir. 
 

Potasyumun  
% 15'ini ilkbaharda,  

% 35'ini yazın,  

% 50 sini meyve olgunlaşma döneminde, sonbaharda verilmesi önerilmektedir.  

Potasyum yapraktan gübreleme daha faydalı olur. 

Potasyum nitrat iyi emildiğinden dolayı, Potasyum sülfattan daha etkilidir. 
 

Çözüm 
Potasyumlu ve fosforlu gübreler, ağaç taç izdüşümünde açılan 20-25 cm’lik 

çukurlara verilir. 

Potasyum nitrat kullanılarak yapraktan gübreleme uygulanan toplam sıvının 

1000 l/ha olması halinde % 2-3'lük çözeltilerin  kullanılması tavsiye edilmektedir. 



Bor 
Azotla birlikte bor, ağaçta en az hareketli bir element olup çabuk cevap 

veren bir besin maddesidir. 
 

Bor Noksanlığı Belirtileri 

Genç yapraklarda yaprak ucundan başlayan şeklinde kloroz ve nekrozlar, 

yapraklarda küçülme,dökülme,rozetleşme, sürgün ucunda kurumalar ve 

lateral büyüme, gövde ve sürgünlerde bodurlaşma ,çalılaşma, meyvede şekil 

bozukluğu (maymun yüzlü meyve), 

ileri aşamada tomurcuk, çiçek, meyve oluşumu azalır veya tamamen durur. 
 

Nedenleri 

Toprakta Bor yetersizliği, düşük pH, kolay yıkanabilir hafif topraklar, asitli kireç 

uygulamaları 
 

Çözüm 

Kireç kapsamı 10' dan düşükse 300- 700 gr Boraks topraktan  (Yaşa göre ve 

miktar değişir)   

Kireç kapsamı O'dan yüksekse noksanlık şiddetine göre %O.3-0.6'lık boraks 

solüsyonu; 
 

Çiçeklenme Öncesi 

Meyve tutumundan sonra, olmak üzere 2 kez püskürtülür 



Kalsiyum 
Zeytin ağacı kalsiyum fazlalığına dayanıklı kalsiyum noksanlığına çok hassastır. 

Zeytinlik topraklar genellikle kalsiyum bakımından zengindir.  

Noksanlık sorunları yaygın değildir. 
 

Kalsiyum Noksanlığı Belirtileri  
Sürgün kurumaları, yapraklarda siyah, kahverengi nekrozlar ve dökülme, 

sürgünlerde kolay kırılma, gevreklik, koparılan yapraklarda sertleşmeden 

kuruma, genç yapraklarda üşümeye karşı hassasiyet.  
 

Nedenleri 
Toprakta kalsiyum yetersizliği , Toprakta aşırı Magnezyum. 
 

Çözüm 
Asit topraklarda kireçleme, tuzlu-alkali topraklarda Jips kullanılması, kalsiyum 

içeren azotlu gübrelerin kullanılması, yapraktan % 0.5 -1.5 'luk Kalsiyum Klorür 

kullanılması. 



Çinko  

Çinko Noksanlığı Belirtileri 
Genç yapraklarda damar arası kloroz, sürgünlerin uçlarında boğumlar kısalır, 

yapraklar küçülerek rozet şeklini alır, yapraklarda küçülme ve şekil 

bozukluklarıdır.  
 

Nedenleri 
Toprakta çinko yetersizliği, yüksek pH, kolay yıkanabilir hafif topraklar, toprakta 

aşırı fosfor. 
 

Çözüm  
pH 7 .5' dan küçükse yaşa göre değişmek üzere topraktan 100-300 gr çinko 

sülfat sonbaharda verilir. 

pH 7.5'tan yüksekse % O.5'lik 100-300 gr çinko sülfat meyve tutumundan sonra 

uygulanır. 



Pratik Gübreleme Önerileri 
 

Toprak Analizi   Yapılamayan Yerlerde 

Her Dikim Çukuruna Aşağıdaki Şekilde Gübreleme Önerilir 
10-15 kg. yanmamış çiftlik gübresi, 

500 gr. Triple Süper Fosfat  (%48 ) 

500 gr. Potasyum Sülfat (%50 )  
 

Temel Gübrelemeden Sonra Fidanlarda 1.Yılını Doldurduğunda 
1. Yıl 100 gr. Amonyum Sülfat 

2. Yıl 200 gr. Amonyum Sülfat 

3. Yıl 500 gr. Amonyum Sülfat 
 

Zeytin Fidanları Mahsule Yatınca 
1.0 kg. Amonyum Sülfat 

0.5 kg. Triple Süper Fosfat 

0.5 kg. Potasyum Sülfat verilmesi önerilir . 

Dikim öncesi temel gübreleme yapılmış zeytinliklerde,  

Ürün verinceye kadar fosforlu ve potaslı gübrelemeye gerek  yoktur. 

Ortalama 35 kg ürün veren bir ağaca 0.5-1.0 kg saf azot tavsiye edilir. 




