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Özet 
 
Bu çalışma leonardit ve inorganik gübrelemenin domates bitkisinin gelişimi üzerine etkilerini incelemek amacıyla 2011 

yılında Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’ne ait laboratuar ve seralarda yürütülmüştür. Araştırma tesadüf parselleri deneme 
desenine göre 5 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Oluşturan deneme modelinde iki farklı gübre kaynağı kullanılmış olup; 20-20-0 
gübresinden hektara 0, 1, 1.5 ve 2 kg; leonarditten ise hektara 0, 2.5, 5. ve 7.5 kg uygulanmıştır. Domates bitkileri çiçeklenme 
dönemine kadar yetiştirilmiş ve büyüme ili ilgili bazı parametreler ölçülmüştür. Araştırma sonucunda gübre uygulamalarının 
domates bitkisinin gövde boyu, kök boyu, gövde yaş ağırlık, kök yaş ağırlığı, bitki kuru ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve yaprak sayısı 
üzerine önemli düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan uygulamaların domates bitkisinin çiçek sayısı ve sap çapı 
üzerine etkisinin önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular söz konusu leonarditin organik tarımda gübre 
olarak etkin bir şeklide kullanılabileceğini ortaya koymuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Toprak verimliliği, toprak analizi, 20-20-0 gübresi, leonardit, domates. 

 
The Effect of Leonardite and Inorganic Fertilizers on the Tomato Growth 

 
Abstract 
 
This study was conducted to determine the effect of leonardite and inorganic fertilizers on growth tomato in greenhouses 

and laboratories of Agricultural Faculty at the Bingöl University in 2011. Research was carried out in completely randomized design 
with five replications. Two different fertilizer sources were used in experimental design constituted; 20-20-0 (0, 1, 1.5 and 2 kg/ha) 
and leonardite (0, 2.5, 5 and 7.5 kg/ha) were applied. Tomato plants were grown until the flowering and some parameters related 
to the growth were assessed.  The results of the study have shown that the differences among fertilizer applications were 
statistically significant in respect to stem height, root length, shoot and root fresh weight, shoot and root dry weight, and leaf 
numbers of tomato plants. On the other hand, flower numbers and stem calipers were significantly affected by the fertilizer 
applications. The findings of the study have revealed that leonardite could be used as a fertilizer in organic farming. 
 

Key Words: Soil fertility, soil analyses, 20-20-0 fertilizer, leonardite, tomato. 
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Bir toprak bitkilerin normal gelişebilmesi ve 

optimum verim verebilmesi için yeterli düzeyde besin 
elementleri içermezse, o toprağa gereksinilen miktarlarda 
bitki besin elementlerini katmak zorunludur.  Kültür 
bitkilerince ihtiyaç duyulan besin elementlerinin miktarı 
bitkisel özelliklere, çevresel koşullara, toprak özelliklerine, 
toprak ve bitki yönetim düzeyine bağlı olarak farklılık 
gösterebilir (1). 

Toprakta bulunan besin elementleri ile ilgili olarak 
ilk yapılan işlemlerin başında toprakların analizi gelmektedir. 
Ancak toprak analizleri toprak içinde bulunan elementlerin 
miktarını gösterse de genel olarak, toprakların verimliliğini ve 
sağlıklı bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi konularında 
kapsamlı ve yeterli bilgi vermekten uzaktır. Bu topraklarda 
bitki yetiştirilerek denemelerde bulunulması, toprakları 
iyileştirici değişik materyaller kullanılması ve elde edilen  
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sonuçların bu bağlamda yorumlanması daha gerçekçi 
olacaktır. Bitkilerde kök gelişimi ve gövde büyümesini 
hızlandırmak, besin elementlerinin bitkiler tarafından daha iyi  
alınabilmesini sağlamak, organik ve inorganik besin 
elementlerince fakir toprakları güçlendirmek ve toprak 
verimliliğini artırmak için toprak iyileştiricileri 
kullanılmaktadır. Son yıllarda üzerinde yoğun olarak çalışılan 
toprak iyileştiricilerinden birisi de leonardittir. Leonardit, 
oksijeni az olan, göl diplerinde çürümüş maddelerin 
çözülmesiyle oluşmuş, organik maddesi kolay tanınan ve bol 
miktarda organizma artığı içeren sedimenter birikimler 
şeklinde ifade edilebilir. Yüksek oranda karbon ve humik 
asitler içeren, kömür düzeyine ulaşmamış doğal bir organik 
materyaldir ve organik madde içeriği % 75 gibi bir değere 
ulaşabilmektedir (2).   

Karaman (3), Leonarditin toprağı gevşettiğini, fiske 
olmuş besinleri serbest hale dönüştürdüğünü, toprağın su  
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tutma kapasitesini arttırdığını, toprak yüzeyinin kabuk 
bağlamasını önlediğini, toprakta humus oluşumuna yardım 
ettiğini, tohumun çimlenme hızını arttırdığını, toprak 
havalanmasını düzenlediğini bildirmiştir. Saksı denemesi 
olarak yürütülmüş olan bir çalışmada leonardit, fosfor ve 
çinko uygulamalarının bitkinin kuru ağırlık, fosfor ve çinko 
içeriği ile diğer bitki besin elementleri (N, K, Fe, Mn) üzerine 
olan etkileri araştırılmıştır. Leonardit'in fosfor ve çinko ile 
birlikte uygulanması durumunda bitki gelişimini teşvik ettiği 
ve bitkinin fosfor ve çinko alımını arttırdığı belirlenmiştir (4). 
Değişik organik iyileştiriciler (gidya, alsil, deniz yosunu, humik 
asit, saman ve torf) ve inorganik gübrelerin Antep fıstığı 
(Pistacia vera L.) fidelerinin büyüme ve gelişmesi üzerine 
etkilerinin incelendiği çalışmada, organik iyileştiricilerin en az 
kimyasal gübreler kadar bitkilerin fiziksel özellikleri üzerine 
olumlu etkide bulunduğunu bildirilmiştir (5).  

Leonarditin doğrudan toprağa karıştırılarak organik 
toprak iyileştirici olarak kullanılması, Bitki besin elementleri 
içermesi, toksik element içeriğinin düşük olması ve humik 
asit içeriğinin yüksek olması, hem sıvı hem de granül formda 
konsantre hümik asit türevlerinin sprey ve damla sulama 
sistemleriyle kullanılması bir çok ülkede leonarditin 
yaygınlaşmasına neden olmuştur (2, 6). Bu araştırmada, 
Bingöl yöresini temsil eden toprakta leonardit ve inorganik 
gübrelemenin domates bitkisinin gelişimi üzerine etkileri 
araştırılmıştır. 

 
MATERYAL VE METOT 
 
Bu araştırma, Haziran 2011 – Eylül 2011 tarihleri 

arasında, Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’ne ait 
laboratuar ve seralarda yürütülmüştür. Araştırmada bitkisel 

materyal olarak domates (İkram F1, Syngenta ) tohumları 
kullanılmıştır.  

Denemelerde yetiştirme ortamı olarak torf ve perlit 
karışımı (3:1;v:v) kullanılmıştır. Domates tohumları serada, 
içerisinde 3:1 oranında torf ve perlit karışımı bulunan ve her  
 
 

                    Ali Rıza DEMİRKIRAN,
 
Nusret ÖZBAY,

 
Yasin DEMİR 

 
 
bölmesi 75 cm³ hacme sahip 45’lik viyollere ekilmiştir. 
Tohumlar 0.5-1 cm derinlikte ekilerek üzerleri aynı yetiştirme 
ortamı ile kapatılmış ve hafifçe bastırılmıştır. Ekim 
tamamlandıktan sonra sulama yapılmıştır. Fideler düzenli 
olarak sulanmış, kotiledon yapraklarını tamamladıktan sonra 
her bölmeye 1’er bitki olacak şekilde seyreltilmiştir. Fide 
döneminde domates bitkileri bir kez 25 ml 20-20-20+ME NPK 
(1 g/L) gübresi ile gübrelenmiştir.  

Sera denemesi, tesadüf parselleri deneme desenine 
göre beş tekerrürlü olarak kurulmuştur. Saksı denemesinde 
kullanılan toprak Bingöl ovasını temsil edecek şekilde Murat 
Havzasının tınlı toprak özelliği gösteren arazisinden (Bingöl-
Genç arasından) alınmıştır. Denemede kullanılan toprağın 
analizleri, B.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
laboratuarında yapılmış olup, bazı toprak analiz sonuçları 
Çizelge 1’ de gösterilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre ele alınan toprak, pH 
bakımından hafif asidik, kumlu tınlı tekstüre sahip, kireç 
içeriği bakımından zayıf, organik madde düzeyi az olup, 
tuzluluk durumu ise düşük düzeydedir. Bu özellikleri 
açısından ele alınan bu toprak organik ve inorganik 
gübrelemeye cevap vermeye uygundur.    

Denemede 4 litrelik plastik saksılar kullanılmıştır.  
Saksı başına 4 kg toprak doldurulmuş ve bu saksılara 
topraktan değişik dozlarda organik ve inorganik besin 
elementleri uygulanmıştır. Organik materyal olarak; 
Leonardit hektara 0, 2.5, 5 ve 7.5 kg hesabıyla saksılara 
uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan Leonardit İzotar Tarım 
Şti.(İzmir)’den temin edilmiştir. Kullanılan leonardit toz 
halinde olup, hümik asit içeriği % 40-70, organik madde 
içeriği % 40-80, nem % 20-30 pH değeri 6-7 arasındadır.  
İnorganik materyal olarak ise, 20-20-0 gübresi 0, 1, 1.5 ve 2 
kg.ha-1 hesabıyla uygulanmıştır. Gübre ve toprak kullanılarak 
homojen karışım elde edilen saksılara domates fideleri 5-6 
yapraklı oldukları dönemde şaşırtılmıştır. Bitkiler ihtiyaç 
duyuldukça elle sulanmış ve yabancı ot kontrolü yine elle 
gerçekleştirilmiştir.  

 

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan toprağa ait bazı özellikler 

Özellikler Tekstür pH 
Kireç 
(%) 

Organik Madde 
(%) 

Toplam tuz 
(%) 

P2O5 

(mg.L
-1

) 
K2O 

(mg.L
-1

) 

Sonuç Kumlu-Tınlı 6.8 1,5 0,46 0,06 160 63.6 

 
 
 Topraktan organik ve inorganik gübre uygulanan 

domates bitkilerinde, bitki gelişimi belirlemek amacı ile 
çiçeklenme evresinde bitki boyu, gerçek yaprak sayısı, gövde 
taze ve kuru ağırlıkları, kök uzunluğu, gövde çapı, çiçek sayısı 
gibi parametreler belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen 
verilerin çözümlenmesi amacıyla F testi ile varyans analizi 
uygulanmıştır ve gruplar arasında çıkan anlamlı farklılıklarda 
farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için LSD 
testi yapılmıştır. İstatistikî analizler SAS V8 bilgisayar paket 
programında yapılmıştır. 

 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Kök Boyu ve Gövde Boyu   
 
 

Farklı oranlarda toprakla karıştırılan organik ve 
inorganik gübrelerin domates bitkisinin kök ve gövde boyu 
üzerine etkileri Çizelge 4.1’de verilmiştir. Çizelge 2’nin 
incelenmesinde görüleceği gibi kök uzunluğu açısından 
uygulamalar arasındaki fark p<0.05 seviyesinde önemli 
olurken; gövde uzunluğu bakımından ise p<0.01 seviyesinde 
önemli olmuştur. 

İnorganik gübreleme yaparak yetiştirilen domates 
bitkisinin kök ve gövde boyu, 15 kg/da uygulamasında en 
yüksek olmuştur. Organik gübrelemede ise; en yüksek kök ve 
gövde boyu 50 kg/da uygulama dozunda elde edilmiştir.  

 
Bitki Yaş ve Kuru Ağırlıkları 
 
Organik ve inorganik gübrelemenin domates 

bitkisinin yaş ve kuru ağırlıkları üzerindeki etkileri ile ilgili  
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bulgular Çizelge 4.2’de özetlenmiştir. Buna göre gübre 
uygulamalarının domates bitkilerinin yaş ve kuru ağırlıkları 
üzerindeki etkileri istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Hem 
organik hem de inorganik gübre uygulamaları gövde yaş ve 
kuru ağırlığını olumlu etkilemiştir. Buna göre en ağır bitkiler 
inorganik gübrelemede 1.5 Kg/ha uygulamasından; organik  
gübrelemede ise 2.5 kg/ha ve 5 Kg/ha uygulamalarından elde 
edilmiştir. 

                    Ali Rıza DEMİRKIRAN,
 
Nusret ÖZBAY,

 
Yasin DEMİR 

 
 
Kök yaş ve kuru ağırlığı bakımından Çizelge 3 incelendiğinde; 
en yüksek değerler inorganik gübre  
uygulamalarından 1.5 Kg/ha uygulamasından elde edildiği 
görülmektedir. Diğer taraftan kök yaş ve kuru ağırlığı 
açısından 5 Kg/ha uygulaması biraz daha yüksek değerlere 
sahip olsa da organik gübre uygulamaları arasında istatistiki 
bir fark ortaya çıkmamıştır.   

 
 

Çizelge 2. Leonardit ve 20-20-0 uygulamalarının domates bitkisinin boylarına (cm) etkisi. 
 

Uygulamalar Kök boyu (cm) Gövde boyu (cm) 

Tanık  20.38 ab
y
 54.10 bc 

İ.G.–Doz 1 (1 kg/ha) 11.75 c 41.05 c 

İ.G.–Doz 2 (1.5 kg/ha) 22.93 ab 64.88 ab 

İ.G.–Doz 3 (2 kg/ha) 15.50 bc 53.83 bc 

O.G.–Doz 1 (2.5 kg/ha) 23.40 ab 68.78 ab 

O.G.–Doz 2 (5 kg/ha) 25.75 a 72.60 a 

O.G.–Doz 3 (7.5 kg/ha) 23.68 ab 58.23 ab 

Önemlilik                         *                         ** 

LSD0.05  8.48   15.04 

İ.G.: İnorganik Gübre, O.G.: Organik Gübre 
 
y 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

* p<0.05 düzeyinde önemli, ** p<0.01 düzeyinde önemli 
 
 
 

Çizelge 3. Leonardit ve 20-20-0 uygulamalarının domates bitkisinin gövde yaş ağırlığı, gövde kuru ağırlığı, kök yaş ağırlığı 
ve kök kuru ağırlığı, üzerine etkisi 

Uygulamalar 
Gövde Yaş Ağırlığı 

(mg) 
Gövde Kuru Ağırlığı 

(mg) 
Kök Yaş Ağırlığı 

(mg) 
Kök Kuru Ağırlığı 

(mg) 

Tanık  4919.1 b
y
 1033.9 cd 299.25 abc 52.75 abc 

İ.G.–Doz 1 (1 kg/ha) 4850.8 b   656.5 d 203.75 c 36.00 c 

İ.G.–Doz 2 (1.5 kg/ha) 8848.8 a 1463.3 abc 405.50 a 71.25 a 

İ.G.–Doz 3 (2 kg/ha) 5303.3 b   893.8 d 266.50 bc 46.75 bc 

O.G.–Doz 1 (2.5 kg/ha) 8590.0 a 1810.3 a 341.50 ab 60.25 ab 

O.G.–Doz 2 (5 kg/ha) 7701.5 a 1497.0 ab 373.50 ab 65.75 ab 

O.G.–Doz 3 (7.5 kg/ha) 5173.3 b 1104.0 bcd 352.75 ab 62.25 ab 

Önemlilik        ***          ***           *          * 

LSD0.05 1852.70 450.70 108.33  19.19  

İ.G.: İnorganik Gübre, O.G.: Organik Gübre 
 
y 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

* p<0.05 düzeyinde önemli, *** p<0.001 düzeyinde önemli 
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Çiçek Sayısı, Yaprak Sayısı ve Gövde Çapı 
 
Organik ve kimyasal olmak üzere farklı bitki besin 

maddeleri domates bitkisinin gelişimine etkisini incelemek 
üzere topraktan uygulanmış ve daha sonra bu bitkilerin çiçek 
ve yaprak sayıları sayılmış, gövde çapları ölçülmüş olup ilgili 
onuçlar Çizelge 4’te verilmiştir. Bitkinin çiçek sayısı ve sap 
çapı istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Yaprak sayıları 
ise uygulamalardan etkilenmiştir. Yaprak sayısı organik 
gübrelemenin 2.5 kg/ha olarak uygulanan dozunda en yüksek 
olmuştur. 

 

 
Yukarıda verilen bulgular konuyla ilgili yürütülen 

önceki çalışmalarla uygunluk göstermektedir. Sanders ve ark. 
(7), David ve ark. (8), Lulakis ve Petsas (9), Alvarez ve ark. 
(10), Loffredo ve ark. (11), Padem (12), Padem ve ark. (13), 
Dursun ve Güvenç (14), bitki gelişimi ve besin içeriği üzerine 
hümik asitin etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları 
çalışmalarda sürgün ve kökte bazı besin maddelerin alımının 
arttığını ve fidelerde yaprak, kök ve sürgün gelişiminde hümik 
asitin olumlu etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. Konuyla ilgili 
bir başka çalışmada, Malik ve Azam (15), farklı dozlarda 
uygulanan humik asitin buğdayın gelişmesi üzerine etkisini 
araştırmak amacıyla, yetiştirme ortamına 18, 36, 54 ve 72 
mg/L düzeyinde humik asit uygulamışlardır. Araştırmacılar en 
fazla buğday gelişmesinin ortama 54 mg/L düzeyinde humik 
asit uygulaması ile elde edildiğini saptamışlardır. Ayrıca bu 
dozda kök boyunun % 500 ve gövde kuru madde üretiminin 
de % 22 oranında artış gösterdiğini bildirmişlerdir. Leonardit 
uygulanan topraklardaki domates bitkileri kükürt uygulanan 
topraklardaki domates bitkilerine göre bitki büyüme 
parametrelerinde, verimde ve meyve iriliğinde daha yüksek 
değerler oluşturmuştur (1). 

Bizim çalışmamızda leonarditin bitkiler üzerindeki 
olumlu etkisi birçok nedene bağlı olabilir. Bilindiği gibi en iyi 
hümik asit kaynağı leonardittir. Toprak humik maddeleri,  
bitkilerin gelişiminde doğrudan ve dolaylı önemli bir rol 
oynar. Bitkilere doğrudan etkisi,  kök gelişimi ve bitkilerin 
absorbe ettiği besin elementleri metabolizmalarını etkilemesi 
ile meydana gelmektedir. Hümik asit dolaylı olarak, suyun  

tutulması, drenaj, havalanmanın iyileştirilmesi ve metalik 
iyonlar ile şelat bileşikler ya da metalik-hidroksitler 
oluşturarak suda çözünebilir formları meydana getirerek; bu 
elementlerin birçoğunun çözünürlüğünü kontrol eder (16).  

Diğer taraftan, bizim sonuçlarımız önceki bazı 
çalışmalarla ise uyum içerisinde değildir. Yapraktan ve 
topraktan uygulanan hümik asitin domates ve mısırın gelişimi 
ile bazı besin maddeleri alımına etkisinin araştırıldığı bir 
çalışmada; humik asitin domates bitkisinin kuru madde 
miktarı üzerine etkisi istatistiki yönden önemli bulunmamıştır 
(17). 

 
SONUÇ 
 
Bingöl yöresini temsilen alınan toprakların 

verimliliğini tespit etmek ve arttırmak amaçlı yürütülen bu 
çalışmada, toprakların genellikle organik madde açısından 
düşük olduğu gözlenmiştir.  Bunun için azot (ilaveten fosfor) 
içerikli olan 20-20-0 gübresi ile toprakların daha sağlıklı ve 
verimli olmasını olumlu etkide bulunan leonardit 
uygulamaları yapılarak domates bitkisi yetiştirilmiştir. 
Çalışma sonucunda, leonardit ve inorganik gübre (20-20-0) 
uygulayarak yetiştirilen domates bitkilerinin inorganik 
gübrenin 20 kg/da uygulamasına en iyi cevap verdiği, 
leonardit uygulamasının 20-20-0 gübresiyle yarışabildiği ve 
leonardit uygulamasının daha çok kök gelişiminde rol 
oynadığı tespit edilmiştir.  
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Çizelge 4. Leonardit ve 20-20-0 uygulamalarının domates bitkisinde çiçek sayısı,  yaprak sayısı ve gövde çapı üzerine etkisi 

Uygulamalar Çiçek Sayısı (adet) Yaprak Sayısı (adet) Gövde Çapı (mm) 

Tanık  2.50  14.38 cd
y
 3.58  

İ.G.–Doz 1 (1 kg/ha) 2.00 12.00 d 3.10 

İ.G.–Doz 2 (1.5 kg/ha) 4.50 16.25 abc 3.85  

İ.G.–Doz 3 (2 kg/ha) 3.25 12.50 d 3.08 

O.G.–Doz 1 (2.5 kg/ha) 1.75 19.00 a 3.98 

O.G.–Doz 2 (5 kg/ha) 3.25 18.25 ab 3.23 

O.G.–Doz 3 (7.5 kg/ha) 0.50 16.00 bc 3.40 

Önemlilik       öd                   ***       öd 

LSD0.05      5.04       2.93      0.92 

İ.G.: İnorganik Gübre, O.G.: Organik Gübre 
 
y 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

öd
 önemli değil, *** p<0.001 düzeyinde önemli 
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