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ÇAYDA NEDEN TOPRAK

 ANALİZİ YAPTIRMALIYIZ?

 Toprakta bulunan bitki besin maddelerinin miktarı-

nın tespit edilmesi ve çayın ihtiyacı olan gübre miktarı ve 

çeşidinin belirlenmesi çayda verim ve kalitenin arttırılması 

için önemlidir.

Toprağımızın özelliklerini ve verimlilik bdüzeyini 
belirlemek için,

İhtiyaçtan fazla veya az gübre kullanılmaması için,

Gereksiz gübre harcaması yapmamak için,

Uygun gübre çeşidi ve miktarını belirlemek için,

Toprak ve su kirliliğini önlemek için toprak analizi 
yaptırmalıyız.



TOPRAK ÖRNEĞİ 

NE ZAMAN ALINMALIDIR?

ÇAY BAHÇESİNDEN TOPRAK ÖRNEĞİ

 NASIL ALINIR?

Çay yetiştiriciliğinde toprak örneği Şubat – Mart ay-

ları arasındaki dönemde alınabilir. 

• Toprak örneklerinin alınmasında en önemli 
husus toprak örneklerinin alındığı çay bahçesini 
temsil etmesidir.

• Toprak örneği bel, kürek, kazma, toprak 
sondası, toprak burgusu gibi aletler kullanılarak 
alınabilir. Bu malzemelerin temiz ve paslanmaz 
çelikten olması analizin doğru sonuçlanması için 
önemlidir.

• Bir bahçenin toprağı diğer bir bahçenin 
toprağına çok benzeyeceği gibi aynı bahçe için-
de değişik özellik gösteren kısımlarda olabilir. Çay 
bahçesinin toprak yapısı farklılıklar gösteriyorsa, 
her farklı kesimden ayrı örnek alınarak ayrı analiz 
yaptırılmalıdır. 



Bahçenin aynı olan kesimlerinden şekildeki gibi zik-zak 

desene uyularak toprak örneği alınmalıdır.

Yaklaşık 1 da’lık çay bahçesinden en az 4-5 farklı 

noktadan toprak örneği alınmalıdır. Toprak örnekleri-

nin 0-30 ve 30-60 cm derinliklerden ayrı ayrı alınarak 

analiz ettirilmesi önemlidir.Ancak bölgemiz çay bah-

çelerinde toprak derinliği çok fazla olmadığı için 30 

cm’den toprak örneği alınması yeterlidir.

      Çay bahçelerinden toprak örneği alınması



Toprak örneği alınacak noktaların yüzeyi bitki kalıntıları 

ve kaba materyallerden temizlenmelidir. 

Temizlenen bu alanda V harfi şeklinde bir örnek alma 
çukuru kazılır ve çukurun düzgün yüzeyinden 4-5 cm ka-
lınlığında ve 30 cm boyunda bir toprak dilimi alınır. 



4-5 farklı noktadan alınan toprak bir bez üzerine veya 
bir kova içerisinde biriktirilerek, karıştırılır. Karışımdan 1 
kg’lık örnekler hazırlanarak örnek torbalarına koyulur ve 
etiketlenir.

Örnek koyulacak torbalar tercihen bez torba olmalıdır. 
Bez torba bulunmadığı yerlerde naylon poşette kullanı-
labilir. Ancak naylon poşet kullanıldığında poşet birkaç 
yerinden delinerek toprağın havalanması sağlanmalıdır.



TOPRAK ÖRNEĞİ

 NERELERDEN ALINMAZ?
Eskiden gübre yığılmış yerlerden,
Hayvan gübrelerinin bulunduğu noktalardan,
Harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden,
Sap, kök veya yabani otların yakıldığı kısımlar-
dan,
Bahçelerin su birikmesi nedeniyle çukurlaşan 
noktalarından,
Dere, kanal, su arkı, çit ve yollara yakın olan kı-
sımlardan toprak örneği alınmamalıdır.

Tüm bu işlemlerden sonra toprak örneği ile ilgili bilgi-
leri içeren 2 adet etiket hazırlanarak bir tanesi poşetin 
içerisine bir tanesi de poşetin dış kısmına takılır. Etiket 
bilgilerinin yazının nemden etkilenmemesi için kurşun 
kalemle yazılması gerekir.
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