
RİZE ZİRAAT TOPRAKLARINDA YIKANMA İLE VUKU

BULAN NİTROJEN KAYBI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (1)

Saim KARAKAPLAN (2)
ÖZET

Bu araştırma Rize ziraat topraklarında amonyum nitrat, amonyum
sul/at ve üredeki nitrojenin yıkanma seyri ve yıkanabilecek nitrojen
miktarı ile bunlara kireçlı:nmenin etkisini tı:spit etmek amacıyla ya
pılmıştır.

Rize çay Araştırma Enstitüsü fidanlıklarmdan siltndirlerle alınan

toprak örnekleri üzerinde yapılan bu çalışmada 12 yıkama işlemi so
nunda yıkanan toplam nitrojenin, (NO- 3+NH + 4), ortalama olarak
% 88,4 - 98,6' sının nitrat formunda olduğu tespit edilmiştir.

Genellikle, üre ve amonyum sulfaltan )'ıkanan nitrat formundaki
nitrojen miktarı, denemenin başlangıcında konroldan pek farkb olmamış,

daha sonra artarak 8. yıkamada en yüksek değere ulaşmış, sonra azal
mıştır. Amonyum nitratta ise denmenin başlangıcından itibaren nitrat
formunda fazla miktarda nitrOjen yıkanmış ve sonraki yıkama işlemle

rinde yıkanan nitrat nitrojeni miktarı gittikçe azalmıştır.

Kireçleme, 12 yıkama işlemi sonunda yıkanan nitrat nitrojenifor
mundaki nitrGjenin büyük kısmının, denemenin başlangıcında meydana
gelmesine sebep olmuştur.

G İ R İ Ş

Yağışlı bölgelerde bitki besin ele
mentleı inin bir kısmı yüzeyakışla, di
ğer bir kısmı da toprakta derinlere sızan

sularla yıkanarak kaybolma temayülün
dediL

Bitki besin elementleri içerisinde yı

kanmaya en az dayanıklı olan element
nitrajend ir. Bu nedenle, nitrojenin ziraatta
daha etkili kullanılması, yıkan~n nitro-

. jen miktannın bilinmesiyle mümkündür.
- --_._---._----

Bitki besin elementlerinin toprak
tan yıkanarak kaybolması olayı yağışın

miktan ile yakından ilgilidir (Owens,
1960 ; Ergene, 1961). Araştırmaya konu
olan Rize bölgesi bu yönden büyük bir
problem gösteımektedir. Toprakların a
sit releksiyonlu oluşuda bu topraklarda
yıkanmanın Vlıku bulduğunun açık bir
delilidiL Bu bölgede, özellikle çay ilieti-

(1) Prof. Dr.A. Ergene, Prof. Dr. H. Ertuğrul ve Doç. Dr. H. Çelebi'den kurulu jüri tarafından

doktora tezi olarak kabul edilmiştir.

(2) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümü Asistanı
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minde her yıl bol miktarda nitrojenli
gübre kullanılmaktadır. Şüphesiz, topra
ğa tatbik edilen bu nitrojenin bir kısım

da yıkanma yolu ile kabyolmaktadır.

Araştırma konusu topraklardaki nit
rojen kaybını araştırmak üzere amonyum
nitrat, amonyum sulfat ve üre gibi nitro
jenli gübreler denemeye alınınıştır. Nit-·
roj ~uli gübrelerin kimyasal bileşimIeri

biribirlerinden farklI olduğundan bu güb
relerin toprakla olan reaksiyonları, top
rak mikroorganizmalarından etkil~nme

durumları.ve yıkanmaya olan hassasiyet
leri 4~ğişiktir. Bu araştırma denemeye alı

nan nitrojenli gübreler içerisindeki nit
rojenin araştırma konusu topraklardaki
yıkanma seyri ve yıkanabilecek nitrojen
miktarinın tespiti amacıyla yapılmıştır.

Ayrıca, kireçlemenin nitrojen kaybına

etkisi de araştırılmıştır.

Toprakta kök bölgesinden daha de
rine yıkanan bitki besin elemcntlerine
kaybolmuş gözü ile bakılmaktadır. Zira,
Conrad ve Adams (1940), yaptıkları ça
lışmada, toprak sütununa solusyon ha
lindeki üreyi tatbik ettikten sonra bu sü
tunu bölümlere ayırarak her bölüm
üzerinde bıtki yetiştirmişlerdir. Araştı

ncılar deneme sonunda toprak sütunu
nun tabanına yakın bölümlerden daha
fazla mahsul elde ederek bu durumu
nitrat/arın toprak sütununda aşağıya doğ

ru yıkanmış olmasıyla izah etmişlerdir.

Besin elementlerinin topraktzn yı

kanması olayı ile bitki beslenmesi
yönünden son derece önemli olan element
lerin büyük bir kısmı zayi olmaktadır

(Çelebi, 1971).

BirÇOk araştırıcılar muhtelif nitro
jenli gübrelerle yapmış oldukları i izi
metre çalışmalarında, amonyum nit ro
jeninin nitrat nitrojenine oranla top-
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rakta daha hareketsiz olduğunu tespit
etmişler ve sonuç olarak biriılCisjnin i
kincisinden daha az yıkan<;lığını kaydet
mişlerdir (BizzeII, 1926; Ayres ve Hagihara,
1963; Olsen ve arkadaşları, 1970).

Morgan ve arkadaşları (1942), nit
rojenli gübrelerden fizyolojik asit karak
terde olan gübreleri kireçleme materya
li ile nötralizasyon esasına göre kurduk
ları bir lizimetre çalışmasında senelik
yıkanan nitrat miktarının büyük bir kıs

mının denemenin başlangıcında meyda
na geldiğini tespit etmişler ve bunu nöt
ralizasyon işleminin nitrifikasyon hızı

nı artırmasına atfetmişlerdir.

Reaksiyonları orta derecede asit ile
hafif alkalin arasında değişen toprak
larda, nitrojen kaynağı olarak üreyi de
nemeye alan Simpson ve Melsted (1963),
400 milyonda kısım (ppm.) üre nitroje
nin nitrifikasyo~a uğraması için gerekli
zamanın sekiz hafta olduğunu tespit
etmişlerdir. Aynı araştırıcılar üre hid
rolizinin fazla alkalin topraklarda daha
hızlı cereyan ettiğini müşahade etmiş

lerdir.

Yedi çeşit nitrojenli gübre ile ince
kumlu tınlı bir toprakt~ yıkanabilir nit
rojen miktarı ile ilgili olarak bir araş

tırma yapılmış ve söz konusu toprak
iki kısma ayrılarak her birine farklı mik
tarda kireçleme materyali uygulanmıştır.

nitrojenli gübreler toprakla iyice karış

tmldıktan sonra Buhner hunisine yerleş

tirilmİş ve oda sıcaklığında deneme sü
resince muhafaza edilmiştir. Topraklar
tarla kapasitesinde tutulmuş ve belirli
zaman aralıklarında saf su ilave edilerek
vakum ile yıkanmışlardır. 'ilk üç hafta
sonunda amonyum sulfat nitrojeninin
büyük. bir kısmının yıkandığı ve üreden
yıkanabilen nitrojen miktarının ise a
monyum sUıfattakinden biraz daha az



olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni,
ürenin hidrol iz ve nitrifikasyonunun ge
cikmesine atfedilmiştir (Bredakis ve Steckel,
1963).

Boswell ve Anderson (1964), topra
ğa farklı seviyede potasyum nitrat tatbik
ederek belli zarrumlarda toprağın farklı

derinliklerinden örnekler almışlar ve dü
şük seVİyede gübre verilen parsellerde
nitrojen hareketinin daha hızlı oldıığımn

bulmuşlardır. Aynı araştırıcılar, potas
yum nitratın yük~ek seviyede verilmesi
halinde nitrojen hareketinin yavaşladt

ğını tespit etmişler ve bu durumu potas
yum iyonunun dispersleştirme özeııiğine

atfetmiş)erdir.

Kumlu toprağa sonbaharda verilen
nitrojenin hareket durumunu araştıran

Krause" (1968), nitrojen kaynağı olarak
amonyum nitratı kullanmış ve amon
yum iyonunun nitrat iyonuna oranla
çok az yıkandığım tespit etmiştir. Bu a
araştırıcı diğer taraftan, topraktan yı

kanan nitratın baş1angıcta çok fazla ol
duğunu ve daha sonra azaldığını kay
detmiş ve yıkanarak kaybolan nitrat mik
tarındaki ikinci bir artışın amonyum nit
rattaki amonyumun nitrifikasyona uğ-

rama hızı ile ilgili olabileceğine işaret

etmiştir.

Kumludan ince kumlu tma kadar de
ğişen topraklarda çeşitli nitrojmli güb-

. 1 ..
relerİn yıkanmaya karşı hassasıyeLerınl

arnştıran Benson ve Bamette (1939),
küçük tip lizimetrelerde mevcut
toprakları saf su ile, yıkayarak sodyum,
kalsiyum ve amonyum nitrattaki bütün
nitrojenin çok hızlı; buna mukabil, a
monyum suıfat, üre ve amonyum fos
fattaki nitrojenin orta derecede; amon
yum karbonattakinin biraz daha yavaş

ve organik bileşiklerdekinin ise çok da
ha yavaş yıkandığını tespit etmişlerdir.

Toprak tekstürünün yıkanan nitro
jen miktarı üzerine olan etkisini araştı

ran Joens (1942), yakanan nitrojen mik
tarının toprağın tekstürüne bağlı olduğu

sonucuna varmıştır. Olson ve arkadaşları

da (1964), buna benzer sonuçlar elde
etmislerdjr. Avnı zamar>da, Boswell ve

> J

Anderson (1964), tekstür bakımından

birbirinden tamamen farklı iki toprak
tipinde tatbik edilen nitrojenin hareke
tini incelemişler ve neticede her iki top
rak profilinde de nitrojenin killi tabakaya
ulaştıktan sonra hareketiniıı Y8vaşladı

ğını tespit etmişlerdir.

MATERYAL ve METOT

Toprak öınekleri; Rize çay Araş

tırma Enstitüsüne bağlı Merkez, Yukarı

Hayrat ve Fener fidanlıklarından alın

mıştır.

Toprak önıekierinin alınması ; Top
rak örneklerinin alınmasında yüksekliği

30 cm. ve çapı 12 cm. olan galvanizli
sacdan yapılmış silindirler kullanılmış

tır. Bu gaye ile arazide uygun yerlerde
kafi büyüklükte bir· çukur açılarak bu
nun bir tarafına silindirler sıra halinde

çakılmış, 0-30 cm ve 30-60 cm. olmak
üzere aynı yerlerde birinci ve ikinci kat
tan örnekler ahnrnışur. Merkez fid,nl;
ğında ise sadece 0-30 cm den toprak ör
nekleri alınmıştır. Ayrıca fiıikstl ve kim
yasal analizlerde kullanmak üzere de top
rak örnekleri alınmıştır. SiCndirlerlealınan

toprak örnekleri toplam olarak 105 adet
tir.

Araştırmada kullanılan gübreler ve
kireçleme materyali : Ele alınan nitro-
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jen1i gübrelerin memleketimizde üreti
len gübreler olmasına dikkat edilmiş ve
bu nedenle, araştırma konusu bölgede
halen çiftçiler tarafından bol miktarda
kullamlan amonyum sulfat gübresinden
başka, amonyum nitrat ve yakıİı gele
cekte de üretilmesi düşünülen üre dene
meye alınmıştır.

Amonyum sulfat, küçük taneler ha
linde olup % 20-21 arasında amonyum
formunda nitrojeni havidir. Amonyum
nitrat, kirli beyaz taneler halinde olup
bileşiminde yarı yarıya amonyum ve nit
rat formunda % 20-21 arasında nitrojen
ihtiva eder. Küçük taneler halinde bulu
nan ürede ise % 46 oranında nitrojen
bultinmaktadır.

Araştırmada kireçleme materyali o
larak Rize, Pazar Kazas), Suçatı Köyü
civarından alınan kireçtaşı kullanılmış

tır. Bu taş öğütöldükten sonra 0,297
mm. çaplı elekten geçirilmiştir. Yapılan

analiz sonucu bu taşın CaCO 3 ekivalantı

% 71,43 bulunmuştur.

Araştırmanın uygulanması ; Labo
ratuvara getirilen silindirler, özel sehpa
laı a yerleştirilmiş ve altlarına huniler
konulmuştur. Hunilerin üzerine plastik
bir elek ve yıkanmış temiz kum konul
muştur. Bu suretle, hazırlanan huniler
üzerine 0-30 cm. ve 30-60 cm. den alınan

toprak örneklerini havi silindirler sırayla

üst üste yerleştirilmiş ve birleşme yerleri
parafinle tamamen kapatılmıştır. .

Silindiriere dekara 25 kg. nitrojen
hesabıyle nitrojenli gübre ve toprağın

üst 16 cm. lik kısmının kireç ihtiyacı

tayin edilerek kireçtaşı verilmiştir.

Araştırmada takip edilen İşlemler

şunlardır: 1) Kontrol, 2) Amonyum
sulfat, 3) Amonyum nitrat, 4) Üre, 5)
Amonyum sulfat + kireç, 6) Amonyum
nitrat + kireç ve 7) üre + kireç.
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Bu işlemler silindirleıe şansa bağlı

olarak üç tekerrür halinde uygulanmış

tır. İşlemler uygulanmadan önce silindir
lerdeki topraklara saf su ilave edilerek
toprağın uygUn bir rutubet seviyesine
gelmesi temin edilmiş ve sonra silindiI
ler içerisindeki toprağın üst 8-10 cm.
lik kısmına gübre veya gübre + kireç
karışımı uygulanmıştır. İşlemlerin uy
gulanmasını müteakip 13 gün arayla, birer
litre saf su ile, silindirlerdeki topraklar
yıkanmıştır. Süzükler silindirlerin altına

yerleştirilen erlenmayerlerde toplanmış

tır. Süzüklerdeki bakteriyel faaliyeti ön-

lemek için süzüklere "tuluol" ilave edil
miştir. Daha sonra, miktarları ölçülen
süzüklerde nitrat ve amonyum tayinleri
yapılmıştır.

Laboratuvar aMliz metotlan : Teks
tür tayini, Bouyoucos'un "Hidrometre"
metodu ile yapılmıştır (Bouyoucos, 1951).
Toprak reaksiyonu (pH), 1:2,5 luk top
rak-su karışımında cam elektrodlu pH
metre kullanılaı:ak ölçülmüştür (Jakson,
1%4). Organik maddenin tayininde Smith
Weldon metodu kullanılmıştır(Hocaoğlu,

1966). Toplam değişebilir bazik katyon
lar, asit reaksiyonlu topraklar için uygun
görülen sulandırılmış hidroklorik asit eks
traksiyon metoduna Mre tayin edilmiştir

(Jackson, 1964). Değişebilir hidrojen ve
alüminyum, titrasyon yolu ile tayin edil
miştir (Mclean, 1965). Katyon değişim

kapasitesi, asit reaksiyonlu topraklar için
toplam değişebilir bazik katyonlar ile
değişebilir asitliğin toplamından hesap
edilmiştir (Chapman, 1965). Kireç ihti
yacı tayininde kalsiyum asetat metodu
kullarulmıştır (pratt, 1966).

Kireç taşının kalsiyum karbonat de
ğeri, Akalan'a (1966) göre Russel tara
fından vazedilen metot esas alınarak ya
pılmıştır.



Süzüklerdeki nitratın tayininCe, fe
n~ldisulfonik asit metodu kullanılmış

tL! (US. Salinity Laboratory Staff, 1954).

Amonyum tayininde ise Kjeldahl meto
du kullanılmıştl! (Jakson, 1964).

SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Merkez fidanlığı toprağında nitro
jen kaybı : Muhtelif işlemlerde yıkama

lada kaybolan nitrat formundaki nit
rojen miktarı esas alınarak çizilen grafik
(şekil 1) de görülmektedir. Diğer taraf
tarı muhtelif işlemler altında 12 yı.kaIIl;a

sonunda toplam olarak, yıkanan nitro
jerun % 95,9-98,6' sının nitrat formunda
olduğu tespit edilmiştir.

Amonyum sulfat grafiğinde (şekilI),

j"ıkanan nitrat formundaki nitrojen mik
tarı başlangıçta yavaş bir seyir takip ede
rek tedricen artmakta, sekizinci yıka

mada en yüksek bir değere (4,902 kg./

dek.) ulaşmakta ve bu noktadan itibaren
azalmaya başlamaktadır. Dördüncü yıka

maya kadar kaybolan nitrojen miktarı

nın az olması, amonyum sulfat gübre
sindeki nitrojfnin hepsinin amonyum
formunda olmasına ve nitrifikasyonun da
çok yavaş bir şekilde seyretmesine atfe
dilmektedir. Kayıplarm tedricen artması,

amonyumun nitrifikasyon ile kolayca yı

kanabilen nitrata dönüşmesi ile izah edil
mektedir. Sekizinci yıkamadan sonra ka
yıplar yine azaımaktadır. Gasser (1959)
de yapmış olduğu çalışmada buna benzer
sonuçlar elde etmiştir.
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Amonyum nitrat grafiğinde de görü
leceği üzere, nitrat formundaki nitrojen
yıkanması başlar>..gıç.ta en yüksek (2,925
kg.fdek.) bir seviyeden başlayarak be
şinci yıkamaya kadar bir azalma göster
term.ektedir. Beşinci yıkamadan sonra
grafikte bir yükselme görülmekte ve se
kizinci yıkamada yine yüksek bir seviye
ye (2,921 kg.fdek.) ulaşmaktadır. Amon
yum nitrattaki nitrojenin yarısı nitrat
diğer yarısıda amonyum formunda ol
duğu için başlangıçta nitrat nitrojeni

topraktan kolayca yıkanm1ştır. Daha
sonra husule gelen artış söz konusu güb
redeki amonyumun zamanla nitrifikasyo
na uğrayarak nitrat haline denüşerek yı

kanması ile açıklanabilir. Bundan sonra
grafikte bir düşme kaydedilmektedir. Kra
use (1968) da buna benzer mahiyette

sonuçlar elde etmiştir.

Şekil (I) de, üreye ait grafikten görü

leceği gibi, yıkanannitrat formundaki nitro
jen ikinci yıkamaya kadar nispeten azal·
mış ve bundan sonra altıncı yıkamaya

kadar tedricm artarak sekjzinci yıkama

da en yüksek bir değere (4,704 kg. fdek.)
vaımıştır. Müteakip yıkamalarda yıka

nan nitrat formundaki nitrojenin azal
dığı müşahede edilmiştir. Bu hmusta
yapılmış olan ar~tırmalar ünnin top
rakta kısa zamanda, üreaz anziminin
etkisiyle hidrolize olanık amonyum kar
bonata dönüşmesi sebebiyle az yikan
dığını ve daha sonra nitrifikasycn olayı

ile amonyum karbonattaki amonyumun
nitrata dönüşerek topraktan çabucak yı

kandığını ortaya koymuştur (Conrad ve
Adams, 1958).

Amonyum sulfat ile birlikte topra
ğa kireç Verildiği takdirde şekil (1) deki
grafikten görüıeceği üzere, ikinci yıka

madan sonra yıkanan nitrat formundaki
nitrojen miktarı artarak beşinci yıkamada
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en yüksek bir değere (3,799 kg.fdek.)
ulaşmış ve müteakiben azalmıştır.Bu du
rumdan da anlaşılacağı gibi, amonyum
sulfatın kireçle birlikte toprağa verilme
si, yalnız bi\şin'l verilmesine 'oranla iıit·

rat formundaki nitrojenin yikanmaslDl hız
landıımaktadır. Zira, kir{ç toprakta pH
seviyesini yükselterek mikroorganizma
faaliyetini, dolayısıyle nitrifikasyon olay;
nı hızlandırmıştır. Bu durum birçok
araştırıcılar tarafından da tespit edil
miştir (Morgan ve Arkadaşıarı, 1942;
Bredakis ve Setckel, 1963).

Amonyum nitrat + kireç kanşım;na

ait grafikte, nitrat formunda YJhnan nit
rojen miktarı dördüncü yıkamada en yük
sek bir değer (4,068 kg.fdek.) gösteı miş

ve müteakiben azalmıştır. Bu dUl um,
aynen amonyum sulfat + kireç karışı

mında olduğu gibi izah edilmektediı.

Ürenin kireçleme materyali ile bir
likte toprağa tatbiki sonunda nİtrat for
munda yıkanan nitrojen miktarı ikinci
yıkamadan Sonra hızla çoğalarak dör
düncü yıkamada en yüksek bir değeıe

(4,290 kg.fdek.) ulaşmakta ve müteaki
ben azalmaktadır. Bu durum, kirecin
nitrifjkasyof.'u hızlandırdığını gös!eıır.t:k

tedir. Morgan ve arkadaşları (942) da
bu hususta benzer sonuçlar elde etmiş

lerdir.

Amonyum formunda yıkanan nit
rojen miktarında nitrat nitrojeninde ol
duğu gibi büyük farklar tespit edilmemiş

tir. Zira i2 yıkama sonunda topraktBn
yıkanan amonyum nitrojen! miktar~aJJ

nitrat formundaki nitrojene oranla çok
az olup bu değer % 1,4 ile %4,1 arasında

değişmektedir .

Yukarı Hayrat fjdan1Jğl ve Fener
fidanlığı toprağında nitrojenin yıkanma

durumu merkez fjdanlığı toprağındakine
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benzerdir. Muhtelif işlemlere ve yıkama

lara bağlı olarak kaybolan nitrat for
mundaki nitrojen miktarları Yukarı Hay
rat fidanhğı ve Fener fidznlığı toprak
larında sırayla şe~il (2) ve şekil (3) de
görülmektedir. Fener fidanhğı toprağın

da kontrola ait grafikten de görüleceği

gibi nitrat formunda yıkanan nitrojen
miktarı diğer iki toprağa nazaran bu top
rakta yüksek bir seviyeden başlayarak

(2,782 kg.fdek.) ikinci yıkamaya doğru

azalmaktadır. Bu durum söz konusu top
rağın başlangıcta boi miktarda nitrat
formunda nitrojen ihtiva ettiğini göster
mektedir.

Sonuç olarak deni lebil irki araştır

maya konu Merkez, Yukarı Hayrat ve
Feneı fidanhklarına ait toprakların tü
münde amonyum sulfat ve üreden yıka

nan nitrojen miktarı; genelolarak, ilk
2-3 aylık zaman zarfında az olup, daha
sonra hızla artarak 4 ay sonunda (8.
yıkama) en yuksek bir değere Uıaşmakta

ve soma tedricen azalmaktadır. Bu güb
relerin kireçle birlikte verilmeleri halinde,
yıkanan mitrojen' miktarının genelIikIe
ilk 1,5-2,5 aylık zaman zarfında az oldu
ğ-ı ve sonra çabucak arttığı ve tedricen
ilzıld.ğı tespit edilmiştir. Amonyum nit
ratta ise. nitrojenin yansı nitrat forrr,un
da olduğu için, yıkanan nitrojeo. miktarı

ba~langLçta çok fazla olup soma azal
maktadır. Araştırma konusu topraklarda
nitrat formunda yıkanan nitroien mik
tarı am)!lynma oranla daha fazla olup,
genellikle bu değer ~< 90' nın üzerinde
olmuştur.

Amonyum sulfata benzer bir yıkan

ma gj5termesi, amonyum sulfata nazaran
toprağı çok daha az asitleştirmesi ve
araştırma konusu topraklarında asit re
aksiyanda olmaları nedeniyle bu toprak~

larda ürenin amonyum sulfat yerine kulla
nılması tavsiye edilebilir.
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A :Research lJpon The Losses ot
Nitrogen By Leaching In The Culture
Soils Of Rize

This investigation was undertaken
to determine the occuring nitrogm loss
by leaclıing from the cuHure soils of Rize.

The investigation area involves Mer
kez, Yukarı Hayrat and Fener Nurseries
of the Tea Research Institute in Rize,
Turkey.

The cylinders having soil taken from
the bench terraces at the nurseries were.
subjected to various treatments and
leaching at the laboratory and the
amounts of nitrate- and ammonium-ni
trogen leaehed from the soils were deter
mined.

in this investigation, treatments are
as fol1ows: Control, ammonium sulfate,
ammonium nitrate, urea, ammonium sul
fate + lime, ammonium nitrate + lime
and urea + lime.

On these three soils studied, the
amounts of nitrate - nitrogen leaehed
from amnıonium sulfate and urea were
very smalI at the begining of leaching;
however, then these amounts rİsed very
quiekly. On the other h,md, in the ease
of ammonium nitrate which has half
nitrate - nitrogen and half ammonium
nitrogen the aıİıounts of nitrogen leached
were very high at the begining, but Iater
smalI. When the fertilizers med İn this
investigation were applied with lime
it was seen that nitrogen Ieached very
quickly.

On these three nurseries, under sev
eral treatments and 'at t'he end of the
tweIfth leaching, 89.4 - 98.6 % of the to
tal amounts of nitrogen leached is in
nitrate form and the rest in ammonium
form. This indieates that the amount of



the nitrogen leached in nitrate form was
greater than the ammonİum foım.

For these soils which are acid in reac
tion, urea may be recommended instead
of ammonium sulfate, since urea shows
a Leaching like ammonium sulfate.

Under lıumid contditions, when the
ferti/izer of ammonium nitrate is used,
a great deal of nitrogen will be lost. So,
it should not be taken into consideration
in fertilization at this area investigated.
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