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Özet 

Tarımda yalnızca kimyasal gübrelerin sürekli kullanımının zarar verici etkisi 

geçmişte fark edilmişti. Toprak verimliliği korunmaksızın kimyasal gübre uygulaması, 

sadece toprak besin rezervlerinin tükenmesiyle sonuçlanmıyor ayrıca toprak-bitki 

sisteminin biyolojik eko dengesini de bozuyor. Diğer taraftan, birleştirilmiş bitki besin 

arzı sadece toprak ve ürün verimliliğinin devamını sağlamıyor ayrıca çevresel ve ekolojik 

güvenliği de temin ediyor. Bu nedenle; organik gübre ve inorganik gübre ile mikro 

besinlerin tek ve birleşik uygulaması altında Darjeeling çayının verimi ve toprak sağlığını 

değerlendirmek için, Hindistan Darjeeling Kurseong’da ki Darjeeling Çay Araştırma ve 

Geliştirme Merkezinin deneme çiftliğinde bir tarla denemesi yürütüldü. Sonuçlar, en 

yüksek mamul çay veriminin organik ve inorganik besin kaynaklarının tek 

kullanımlarından daha çok birleşik uygulamalarıyla elde edildiğini gösterdi. En yüksek 

verim (533.07 kg ha-1) T5 (%75’i önerilen (inorganik) gübre dozu + %25’i; vermikompost 

yoluyla 90 kg N+10 kg ZnSO4 ve 5,0 kg Borik asit ha-1) uygulamasında, ardından (499.10 

kg ha-1) T4 [ %100 (RDF) Önerilen (inorganik) gübre dozu + 10 kg ZnSO4 ve 5,0 kg Borik 

asit ha-1 , (RDF: 90 kg N, 45 kg P2O5 ve 90 kg K2O)] uygulamasında elde edildi. Genel olarak 

pH, organik karbon (OC), N, P ve K üst toprakta alt topraktan daha yüksekken, hacimsel 

yoğunlukları (BD) alt toprakta en yüksekti.  Uygulamaların tümünde topraktaki besin 

içeriği, kontrole göre üstündü. Mikro besinler ile organik gübre ve inorganik gübrelerin 

birleştirilmiş uygulaması, ürün verimi ve besinlerin kullanılabilirliğinin artmasına 

yardımcı olmasının yanı sıra, toprağın ana fiziksel ve kimyasal karakteristikleri ile 

kullanışlı besinler içinde toprak verimliliğini iyileştirmekte ve devamlılık sağlamaktadır.   



 



Tablo 4. Toprağın fiziko-kimyasal özellikleri üzerine  

organik,  inorganik ve birleştirilmiş besin arzının etkisi  
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