
Çay Tarımında Tablet Gübrelerin Kullanılabilirliği 
 

 

Özet 

ABD Florida ve Oklahoma Devlet Üniversite’lerinin Tarım Bilimleri Fakültesi Bitki Besleme Bölümleri tarafından 1999–
2002 yıllarından buyana, başlangıçta su bitkileri için geliştirilmiş olan tablet gübreler son bir kaç yıl içinde, gübrelenmesi 
güç olan pirinç üretim alanlarında kullanılmaya başlanmış ve ardından turunçgil yetiştiriciliği yapılan alanlar içinde özel 
kompoze (bitki türü, toprak tekstürü ve toprak pH'sı ile bölgenin yıllık yağış intensitesi dikkate alınarak) tablet gübreler 
üretilmeye başlanmıştır. 

 

 

Özellikle Silvikültür ve turunçgil fidan yetiştiriciliği amaçlı üretimler için 
tesis edilen fidanlıklarda kullanılmak üzere üretilmiş olan kompoze tablet 
gübre boyut ve içerikleri : 

 



Fidanlıklar için önerilen tablet gübre içerikleri : 

 

Tablet gübreler için örnek uygulama tablosu : 

 

 
Tablet gübrelerin kullanımında ön plana çıkan bazı avantajlar 
 
1. İçerdikleri makro ve mikro besin elementlerini granül gübrelere oranla daha yavaş serbest bırakmaları. 

2. Üretimlerinde tablet formunda olmaları için kullanılan (yapıştırılma amaçlı) şeker fabrikası atığı olan melasın kullanılması ile toprak 
mikroorganizmaları içinde bir besin kaynağı olmaları. 

3. Uygulanmalarında ki kolaylık ve aşırı miktarda gübre kullanımının önüne geçilmesi ile depolanmalarında ve nakillerindeki kolaylıklar. 

4. Bitki türüne ve plantasyonun özelliğine göre (edafik faktörler dikkate alınarak) üretimlerinin mümkün olması. 

5. Kompoze tablet gübreler olarak üretilebiliyor olmaları. 

6. Nifrifikasyon kayıpları ve eğimli toprak yüzeyinde tutunma sorunlarının olmaması. 

7. Fidanlıklarda granül gübrelerin neden olduğu gövde yanıklarının olmaması. 

 



Bitki kanopisinin  
(taç izdüşümünün)  
etrafında toprak yüzeyine tablet gübrelerin uygulanışı  

 

 
 

Fidanlıklar için önerilen tablet gübre boyutları 

Tablet gübrelerin kullanımındaki dezavantajlar  
 
Konu ile ilgili literatürlerde dikkat çekilen tek dez avantaj; Tablet gübrelerin kompoze olarak üretilmeleri durumunda birim maliyetlerinin tek besin 
elementi içeren tablet gübrelere oranla daha yüksek olmasıdır. Ancak, mevcut avantajları dikkate alındığında bu maliyet kabul edilebilirdir. 

   

Fidanlıklarda şaşırtma sonrası tablet gübrelerin 
dikim çukuruna uygulanışı. 

Seralarda veya dikim yastıklarında fidanların 
dikim çukuru içerisine tablet gübrelerin 
uygulanışı. 

Tablet gübrelerin toprak yüzeyinde taç 
izdüşümü dikkate alınarak uygulanışı 



Çay tarımı içinde gübreleme uygulamasında yaşanan güçlükler dikkate alındığında kompoze çay tablet gübresinin kullanılabilirliği maliyet faktörleri de 
dikkate alınarak hem  demonstratif hem de çay bitki fizyolojisinin biyokimyasal yanıtları ile mamul çay kalitesi ne katkısı temel alınarak araştırılmalıdır  
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