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1Ziraat Yüksek Mühendisi 

Tekbağ Fidancılık olarak size en uygun anaç tavsiyesini yapabilmek adına mutlaka 

toprak analizi yaptırmanızı öneriyoruz. Analiz sonucunuza göre hazırlanan Tekbağ Fidanları, 

verimli ve kaliteli bir bağcılığa başlamak için elinizde bulunan en önemli fırsattır, lütfen 

değerlendiriniz. 

1. Toprak Analizi Yapılmasının Amaçları 

 Toprağınızın; kireçlilik (toplam ve aktif kireç), saturasyon, tuzluluk, pH vb. özelliklerine 

bakılarak size en uygun anaç tavsiyesi yapılacaktır. 

 Toprağınızda bulunan makro ve mikro besin elementleri, organik madde içeriği 

belirlenerek size en uygun gübreleme önerileri yapılacaktır. 

 Toprak analizi ile gereksiz uygulamalardan kaçınılarak, dengeli ve yeterli bir besleme 

ile bitkiler hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli olacaktır. Kaliteli ve verimli bir üretim 

için toprak analizi ile başlamak şarttır. 

2. Toprak Örneği Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

 Toprak örneği, sıcaklık ve rutubet şartlarının uygun olduğu yılın herhangi bir döneminde 

alınabilir. 

 20 dekarlık bir alan için en az 8 farklı yerden, araziyi temsil edecek şekilde örnekler 

alınmalıdır. 

 En az 3 farklı derinlikten (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm) toprak örnekleri alınmalıdır. 

(Mümkün ise 90-120 cm kademesini de görmek faydalı olacaktır.) 

 En az 90 cm derinliğinde açılan çukurların, üç farklı kademesine ait örnekler alınarak 

farklı kovalarda biriktirilir. En son her kova kendi içerisinde iyice karıştırılır ve içlerinden 1 

kg’lık örnekler alınarak farklı poşetlere koyulur. Sonuç olarak elinizde 3 farklı derinliğe ait 

3 adet toprak numunesi bulunacaktır. Örneklerin içerisinde iri taş, çöp vb. yabancı 

madde olmamalıdır. 

 Arazi sahibinin adı-soyadı, tarih, derinlik ve yeri belirten 2 adet etiket hazırlanarak biri 

poşetlerin içine diğeri de ağızlarına bağlanarak analizin yapılacağı laboratuvara 

teslim edilir. 

 Toprak analizinin yapılacağı laboratuvardan mutlaka aktif kireç analizini de isteyiniz. 

 Tarla sınırı ve yol kenarlarından, gübre yığılan alanlardan, sap çöp vb. otların yakıldığı 

alanlardan, hafriyat ve tesviyenin yapıldığı yerlerden toprak örneği alınmamalıdır. 
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