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Değerli Üreticimiz;

GÜBRELEME ÇAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 
NEDEN ÖNEMLİDİR?

 Toprakta ihtiyaç olan bitki besin maddesinin çeşit 
ve miktarının belirlenip gübrelemenin zamanında ve usulü-
ne uygun olarak yapılması ile kaliteli ve verimli çay üretimi 
gerçekleştirebiliriz.
 
 Yanlış gübre uygulamaları çay bahçelerine yarardan 
çok zarar verir, topraklarımızın yapısını bozar ve çevreyi 
kirletir. Bu nedenle gübrelemenin usulüne uygun ve zama-
nında yapılması gerekir.

 Çay tarımının sürdürülebilirliğinin sağlanması, çayın 
ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin ideal seviyeye geti-
rilmesi, toprak yapısının korunması, kaliteli sürgün, sağlıklı 
yaş çay yaprağı ve yüksek verim alabilmek için gübreleme 
önemlidir.



ÇAY BAHÇELERİNE NE KADAR 
GÜBRE UYGULAMALIYIZ?

 Çay bahçelerine uygulanacak gübre miktarı belirle-
nirken toprak analiz sonuçları dikkate alınmalıdır. Günü-
müzde Doğu Karadeniz Bölgesindeki çay bahçelerinde en 
fazla kullanılan kimyasal gübre; 25-5-10 (N P K) kompoze 
gübresi olup üniversitemizde yürütülen çalışmalar da dâhil 
olmak üzere bu gübre için en uygun dozun yılda dekara 70 
kg olduğu önerilmektedir. Ayrıca çay topraklarımızın orga-
nik madde ihtiyacını karşılamak için çaylıklara dekara 3-4 
ton hesabıyla 3-4 yılda bir çiftlik gübresi verilmelidir.

Fazla gübreleme ile değil, doğru ve bilinçli gübrele-
me ile çayımızın verimini ve kalitesini artırabiliriz.

Üreticilerimiz gübreleme yapmadan önce 
kendi toprağının analizini mutlaka yaptırmalı 
ve uzmanından ne kadar gübre uygulayacağını 
öğrenmelidir.!

Kompoze Gübre 25:5:10



 Toprak analiz sonuçları dikkate alınmadan bilinç-
siz gübreleme yapılması ve bölgemizin aşırı yağışlı olması 
nedeniyle yıkanmanın fazla olması toprak pH’sının ideal 
değerlerin altına düşmesine sebep olmuştur. Bu nedenle 
toprak pH’sını düzenleyebilecek özelliklere sahip organik 
gübreler veya dolomit, tarım kireci gibi toprak düzenleyici-
ler toprak analiz sonuçlarına göre uygun miktarlarda gübre 
programına ilave edilmelidir.

 Verilmesi Gereken 

da 

< 4,0 100 

4,0-4,5 75 

4,5-5,0 50 

Dolomit

Taban vd.,2017



ÇAY BAHÇELERİNE 
GÜBRE NE ZAMAN UYGULANIR?

 Gübreler, çayın büyüme döneminde, toprağın nemli 
olduğu zamanda uygulanmalıdır. Aşırı yağışlı ve soğuk dö-
nemlerde gübre uygulaması yapılmamalıdır.
 Gübrenin tek seferde değil, birkaç seferde uygulan-
masına dikkat edilmelidir.

İklim koşullarına göre değişmekle birlikte bölgemizde;

 Sözü edilen ideal koşullar sağlanamıyorsa verilecek 
gübre miktarının 2/3’si 1. hasattan önce, 1/3’i ise 2. hasat-
tan önce verilmelidir.
 
 

Birinci gübreleme; Mart- Nisan

İkinci gübreleme; 1. hasattan sonra,

Üçüncü gübreleme; 2. hasattan sonra yapılmalıdır.

Mart- Nisan 1.Hasattan Sonra 2 .Hasattan Sonra



Budama yapılan çay bahçelerinde önerilen gübreleme şekli 

ÇAY BAHÇELERİNE 
GÜBRE NASIL UYGULANIR?

 Gübreler çay ocaklarının taç izdüşümü dikkate alına-
rak eşit ve düzgün kalınlıkta serilerek, hafif çapa yapılarak 
toprağa karıştırılmalıdır. Çay bitkisinin yüzeysel köklerinin 
zarar görmemesi için çapalama işlemi dikkatlice yapılmalı-
dır.

 Ancak bu önerinin maalesef mevcut çay bahçeleri-
ne uygulanması çok zordur. Budama yapılan bahçelerde 
rahatlıkla uygulanabilir. Yukarıda sözü edilen ideal koşıllar 
sağlanamıyorsa çay bahçelerine gübreler mümkün oldu-
ğunca çayın kök bölgesine verilmelidir aksi takdirde gübre-
lemeden beklenen fayda sağlanamayacaktır.



 

ÇAY B TK S NDE BAZI BES N MADDELER N N EKS KL KLER NDE GÖRÜLEN BEL RT LER 

AZOT  Çay bitkisinin geli imi geriler ve bitki küçük kal r. 
 Çay yapraklar nda genel sararma ve matla ma görülür. 
 Azot eksikli i ilerledikçe yapraklarda ölü dokular  temsil eden 

kahverengi noktalar giderek yayg nla r ve yapraklar dökülür. 
FOSFOR  Çay bitkisinde büyüme geriler. 

 Ya l  yapraklar donuk ve mat bir hal al r. 
 Genç dallarda güne  yan na benzer ekilde köke do ru kuruma 

görülür. 
POTASYUM  Çay bitkisi yapraklar  koyu ye il renk al r ve üzerlerinde 

kahverengiden pembeye de i en lekeler görülür. 
 Yapraklar n ço u olgunla madan dökülür, bo um aralar  uzar. 
 Çay ocaklar nda dallanma zay flar. 

MAGNEZYUM  Çay bitkisinin geli mesi geriler. 
 Ya l  yapraklar gevrekle ir ve donuk renk al r.  
 En belirgin özelli i yapraklar n merkezine do ru ve damarlar 

aras nda mozaik eklinde sar dan kahverengiye de i en lekeler 
olu ur. 

KALS YUM  Çay bitkisi bodur geli me gösterir. 
 Yapraklar orta damar boyunca a a  do ru k vr l r, yaprak ayas  

kay k eklini al r. 
 Genç yapraklar n alt k s mlar nda fazla say da yar  effaf lekeler 

olu ur. 
MANGAN  Çay yapraklar n n damarlar  aras nda sararma meydana gelir ve bu 

sararma yaprak kenar ndan içeriye do ru geni ler. Yapraklar 
damarlarla birlikte benekli bir görünüm al r ve yaprakta sararan 
alanlar n çevresi ye il kal r. Yaprak kenarlar na yak n sararm  
alanlar n içerisinde k rm z ms  kat  ve renkli lekeler görülür. 

KÜKÜRT   Çay yapraklar nda genel bir sararma ve küçülme görülür.  
 Çay yapraklar n n yan damarlar  koyu ye il renkli iken damarlar 

aras  sar  renk al r. 
 Genç sürgünler belirgin ekilde sar  olur ve bodur geli me 

gösterir. 
 Eksikli in ileri a amas nda yaprak ucu ile yaprak kenarlar nda 

lekeler ortaya ç kar ve yapraklar dökülür. 
BOR  Çay bitkisinin büyüme uçlar nda geli me geriler. 

 Tepe tomurcu u dinlenme haline girerek k sa sürede ölür. 
 Çay bitkisinde yapraklar koyu ye il renkli ve normaline oranla 

daha kal n olur. 
 Yaprak sap n n üst k sm nda mantar olu ur, zamanla mantar 

yapraklar n alt ve üst yüzeylerindeki ana ve yan damarlar  kaplar. 
Ç NKO  Yapraklar küçülür, renkleri aç l r ve kloroz görülür. 

 Bo um aralar  k sal r. 
 Yapraklar orak eklini al r. 
 Yaprak kenarlar  girintili ç k nt l  bir hal al r ve yukar  do ru k vr l r. 

Kacar. B, 2010 (Çay Kitabı)



ÇAY BAHÇELERİNDE GÜBRELERİN EKSİK VEYA FAZLA 
KULLANILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKACAK 

SORUNLAR

 İhtiyaç duyulan gübrelerin eksik verilmesi durumun-
da üretici beklediği verimi elde edemeyecek ve ekonomik 
kayıplar oluşacaktır.

 İhtiyaç duyulan gübrelerin fazla miktarda verilmesi 
sonucunda bahçelerde mineral besin elementleri arasında 
dengesizlikler ortaya çıkacaktır ve bu durum çaylıkların ve-
rimden düşme sürecine girmesine ve gençleştirme yoluna 
gidilmesine neden olacaktır.

 Çaylıklara gübrelerin eksik veya fazla verilmesi çay 
ocaklarının biyotik ve abiyotik stres faktörlerine giderek 
daha fazla duyarlı hale gelmesine neden olur. Bu durum 
çay ocaklarının ekonomik ömrünü azaltacak ve verimden 
düşmesine neden olacaktır.

  Çaylıklarda gübrelerin fazla verilmesi durumunda 
yaprak kalınlıkları artar ve sürgünlerde kalite kayıpları mey-
dana gelir.

 Çay yetiştiriciliğinin yaygın olduğu alanlarda özellik-
le Bor ve Çinko noksanlığı görülmektedir. Çaylıklara yaprak 
gübresi olarak bor ve çinko verilmesi tavsiye edilmektedir.

 Çaylıklarda ideal pH aralığı 4.5-6.0 arasında olmalı-
dır. Gübrelemeden önce mutlaka uygun toprak pH koşul-
ları sağlanmalıdır.

 Yukarıda vurgulanan sorunların giderilmesi için çay 
üreticilerinin toprak ve yaprak analizlerine dayalı gübrele-
me yapmaları gerekmektedir. Yapılacak gübrelemenin de 
mutlaka uzman kişi ve kuruluşların önerileri doğrultusunda 
yapılması sağlanmalıdır.
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