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ÖZET 

Ülkemizin üçüncü büyük havzası olan Konya Kapalı Havzası’nın (5.426.980 ha) 
güney batısında yer alan Konya Đli’nin yüzölçümü göller hariç 3.825.700 ha’dır. Uzun yıllar 
ortalama yıllık yağış toplamı 325 mm, sıcaklık ortalaması ise 11.5 oC’dir. Tarım arazisi 
varlığı 2.659.890 ha olup bunun her yıl ortalama 1.653.000 hektarı ekilmekte, 1.008.306 
hektarı ise nadasa bırakılmaktadır. Kıraçlarda bir yıl tahıl ekimi, bir yıl nadas sistemi 
uygulanırken, sulanan arazilerde başta şeker pancarı olmak üzere fasulye, mısır, ayçiçeği, 
kabak, patates ve yonca yetiştirilmektedir. Sulanabilir arazi varlığı 1.900.000 ha iken, halen 
sulayabildiğimiz arazilerimiz 374.260 ha’dır. Konya Đli toprakları genellikle yüksek pH’lı 
(pH: 7.5-8.5), fazla kireçli (> %15), düşük organik maddeli (< %2) ve ağır bünyeli (killi, killi-
tınlı) olup kötü fiziksel özellikler ve bilinçsiz toprak işleme nedeniyle kaymak tabakası 
oluşumu yaygındır. Ova haricindeki dağlık-tepelik araziler çoğunlukla eğimli, taşlı, sığ, 
parçalı ve kıraçtır. Havzanın 120.435 ha’ında drenaj, 266.624 ha’ında tuzluluk ve sodiklik, 
915.584 ha’ında taşlılık ve 2.804.633 ha’ında da su ve rüzgar erozyonu mevcuttur. Havzada 
toprak etüd ve ıslah çalışmaları 1978-1985 arasında yoğun bir şekilde yapılmış olup 1985 
yılından bu yana bilhassa taşlılık ve erozyonla ilgili etüd çalışmaları yapılmamıştır.    

Konya Đli’nde yıllık kimyasal gübre (N + P2O5 + K2O) kullanımı 154.322,83 ton olup 
işlenen arazi başına 9.6 kg gübre (N + P2O5 + K2O)/da düşmektedir. Bu miktar Dünya 
ortalamasından düşük, Türkiye ortalamasından ise yüksektir. Bir alışkanlık gereği, toprak 
veya bitki analizlerine dayanmayan tek taraflı N-P’lu gübre kullanımı yaygın olup yeterli 
organik gübre ve toprak ıslah maddesi istihsaline rağmen bunlardan tam manasıyla 
yararlanılmamaktadır. Yanlış bir davranış olarak topraklardaki yüksek kireç içeriğine rağmen 
kireçli amonyum nitrat gübresi kullanılmakta, sonbaharda tahıl ekiminde 18-46-0 
formülasyonu yerine 20-20-0 formülasyonlu gübre yeğlenmektedir. Damla sulamalı tarımda 
ise yanlış bir uygulama olarak sezon boyunca fertigasyonla verilecek gübrelerin tamamı 
önceden tabana verilmektedir. Mikro besin elementleri yapraktan tek seferde 
uygulanmaktadır. Yaygın olmasa da N-P-K’lı gübreler toprağa ilaveten yapraktan da 
verilmektedir. Kireçli arazilerde mikro besin elementi alımını artırdığı halde uygulama 
zorluğu nedeniyle pH düşürücü olarak toz kükürt kullanımına gerekli önem verilmemektedir. 
Katı ve sıvı formlu hümik asit kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Konya, tarım, toprak, gübre, gübreleme. 
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SOIL AND FERTILIZING PROBLEMS IN KONYA PROVINCE 

ABSTRACT 

Area of Konya Province is 3.825.700 ha excluding lakes found in south west of 
Konya Closed Basin (5.426.980 ha) which is third big basin of our country. According to long 
year average data, its total rainy is 325 mm and temperature is 11.5 oC. It has total agriculture 
field is 2.659.890 ha, every year averagely 1.653.000 ha of this is cultivated and 1.008.306 ha 
is leaved to fallowing. One year cereals are sown, other year fallowing are applied in dry 
areas, sugar beet, bean, maize, sunflower, pumpkin, potato and clover are grown in irrigated 
fields. While its watering area existence is 1.900.000 ha, presently we can irrigate fields are 
374.260 ha. Generally, soils of Konya Province are high pH (pH: 7.5-8.5), much calcareous 
(> 15%), low organic matter (< 2%) and heavy textured (clay, clay-loam), soil crust occurring 
is common due to bad physical properties and unconscious soil tillage. Excepting of plain 
mountainous-hilly areas is generally sloping, stony, shallow, small and arid. In the basin, 
Drainage problem area (120.435 ha), salty and alkali (266.624 ha), stony (915.584 ha) and 
water and wing erosion (2.804.633 ha) are found. Soil etude and improvement works were 
densely performed in the basin in 1978-1985 years, but since 1985 they were did not, 
especially about stony and erosion. 

Yearly chemical fertilizer uses is 154.322,83 ton in Konya Province, 9.6 kg fertilizer 
(N + P2O5 + K2O)/da is calculated for cultivated area. This portion is low than World average, 
high than Türkiye average. As a habit, unique side N-P fertilizer use which is not based on 
soil and plant analysis results is common, although sufficient organic fertilizer and soil 
amender production, it is not exactly made use of these. As a wrong habitude, calcareous 
ammonia nitrate fertilizer is used although high clime in the soils, 20-20-0 is adopted instead 
of 18-46-0 formula in autumn in cereal agriculture. On the other hand in drip irrigation 
farming, as a wrong application, all the fertilizer to be given into the soil season during with 
fertigation is applied to base before sowing. Micronutrients are sprayed to leaf one time. Even 
if it is not common, N-P-K fertilizers are applied leaf in addition to the soil. It is not attached 
importance to powder sulfur use, as pH lower, due to application difficulty, although it 
increase micronutrient uptake in the soil with high lime. Solid and liquid humic acid use is 
gradually became widespread. 

Key Words: Konya, agriculture, soil, fertilizer, fertilizing. 

1. GĐRĐŞ 

Konya Đli Konya Kapalı Havzası’nda yer almakta olup bu havza Fırat ve Dicle 
Havzaları’ndan sonra üçüncü büyük havza konumundadır. Havzanın yüzölçümü 5.426.980 ha 
olup Türkiye yüzölçümünün %7’sini teşkil etmektedir. Havzanın hemen hemen orta 
güneyinde 1.5 milyon ha’lık Konya Ovası bulunmaktadır. Deniz seviyesinden en yüksek yer 
olarak güneyde Hadim (1.550 m) ve en düşük yer de kuzeyde Tuz Gölü civarı (940 m)’dır 
(Anonymous, 1978). 

Türkiye’nin ‘Tahıl Ambarı’ olarak bilinen bu bölge toprakları genellikle düz veya 
hafif dalgalı topografyaya sahip olup eski göl ve deniz tortulları ile volkanik kayalar üzerinde 
oluşmuştur. Havzada kalker, kil, marn ve killi kumlu neojen formasyonları ile volkanik tüfler 
yaygındır. Sürülerek tarım yapılan 2.336.419 ha alanda yetiştirilen belli başlı bitkiler buğday, 
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arpa, nohut, fasulye, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, patates, soğan, üzüm, elma, kavun ve 
karpuzdur (Anonymous, 1978). 

Alüvyondan oluşan Konya Ovası, Konya Kapalı Havzası’nın hemen hemen ortasında 
yer alır. Ovayı güneyden çevreleyen Toros Dağlarının ovaya inen vadilerinde kaba materyalli, 
iyi drenajlı allüviyaller bulunur. Alüvyonlar havzanın iç kesimlerinde laküstrin (göl toprağı) 
şeklindedir. Bu materyal üzerinde oluşmuş regosoller (zayıf topraklar) bulunmaktadır 
(Anonymous, 1978; Zengin, 2010).  

Havzada Göller Bölgesi ile güneydeki Toroslar yarı nemli, geri kalan yerler ise yarı 
kurak kategoride yer almaktadır. Havzanın büyük bir kısmında yağışlar az olduğundan kireç 
yıkanamayıp üst katlarda birikmiştir. Düşük yağış sebebiyle Karapınar’ın batı kısmında 
sierozemler, havzanın ortasında ise kahverengi ve kırmızı-kahverengi topraklar oluşmuştur. 
Ayrıca yağış azlığı, fazla buharlaşma ve hızlı rüzgarlar Karapınar dolaylarındaki kaba bünyeli 
topraklardan kumları savurarak kumulların oluşmasını sağlamıştır. Havzanın güney ve batı 
kısımlarında fazla yağış sebebiyle kireç ve killer alt katmanlarda birikmişlerdir. Fazla yağış 
toprak rengini koyulaştırdığından bu kesimlerde kestane renkli toprakları oluşturmuştur. Batı 
Torosların yüksek kesimlerinde yağış daha da fazla olduğundan kirecin tamamen yıkandığı, 
kilin ise B horizonunda biriktiği görülmektedir. Sonuçta podzolik ve kırmızı Akdeniz 
toprakları oluşmuştur. Havzanın meyilli, dağlık-tepelik bölgelerinde yağış suları toprak 
profiline nüfuz edemediğinden ana maddeyi fazlaca ayrıştıramamış ve sığ toprakların 
oluşmasına yol açmıştır. Buna karşılık düzgün yerlerde yumuşak ana madde üzerinde derin 
topraklar oluşmuştur. Havzada kahverengi, kırmızı-kahverengi ve kestane renkli topraklar 
gibi üzerinden uzun zaman geçerek iyi bir gövde arz eden topraklar çoğunluktadır 
(Anonymous, 1978). 

Bu makalede Konya Đli topraklarının sorunları ile gübreleme sorunları irdelenmiş ve 
gerekli çözüm yolları sunulmuştur. 

2. KONYA ĐLĐ’NĐN TOPRAK SORUNLARI  

Konya Đli toprakları genellikle yüksek pH’lı (pH: 7.5-8.5), fazla kireçli (> %15), 
düşük organik maddeli (< %2) ve ağır bünyeli (killi, killi-tınlı)’dir (Çizelge 1 ve 2). Uygun 
olmayan fiziksel özellikler ve bilinçsiz toprak işleme nedeniyle kaymak tabakası oluşumu 
yaygındır. Ova haricindeki dağlık-tepelik araziler çoğunlukla eğimli, taşlı, sığ, parçalı ve 
kıraçtır.  

Çizelge 1. Toprak Verimliliği Açısından Đdeal Topraklar ile Yöre Topraklarımızın Kıyaslanması 
Parametre  Đdeal Toprakta Yöremizde  Çareler 
pH 6.5-7 (Hafif asidik-nötr) 7.5-8.5 (Alkalin) Kükürt, hümik asit, ahır gübresi 
EC (Tuzluluk; µS/cm) < 200 (Tuzsuz) 200-1000 (Hafif tuzlu) Drenaj, dayanıklı bitkiler, 

organik madde 
Kireç (%) < 5 (Az kireçli) > 20 Toz kükürt, hümik asit, 

dayanıklı bitkiler 
Organik madde (%) > 3 (Orta organik 

maddeli) 
1-2 Organik gübre, kompost, yeşil 

gübre, hümik asit, anız 
korunmalı 

Tekstür (Bünye) Tınlı Killi, killi-tınlı Değiştirilemez 
Azot (NO3+NH4) 
(mg/kg) 

> 50 Düşük  Yeterli ve dengeli gübreleme 

Fosfor      (mg/kg) 8-25 Az, orta, yüksek Yeterli ve dengeli gübreleme 
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Potasyum (mg/kg) 110-290 Orta, yüksek Yeterli ve dengeli gübreleme 
Kalsiyum (mg/kg) 1150-3500 Çok yüksek - 
Magnezyum (mg/kg) 160-480 Orta, yüksek Yeterli ve dengeli gübreleme 
Kükürt     (mg/kg) > 10 Yeterli  - 
Demir       (mg/kg) > 4.5 Düşük Yeterli ve dengeli gübreleme 
Çinko        (mg/kg) 0.7-2.4 Düşük Yeterli ve dengeli gübreleme 
Mangan    (mg/kg) 14-50 Düşük  Yeterli ve dengeli gübreleme 
Bor           (mg/kg) 1-2.4 Orta, yeterli Yeterli ve dengeli gübreleme 
Bakır        (mg/kg) > 0.2 Yeterli - 
Molibden (mg/kg) > 0.05 Yeterli - 
Klor          (mg/kg) > 0.05 Yeterli - 

 
Çizelge 2. Konya Đli Tarım Topraklarının Organik Madde Durumu 

Organik Madde Sınıfı (%) Toplam Örnekteki Oranı (%)  
0-1         Çok az   17.4  

%88.3 1-2         Az  47.4 
2-3         Orta  23.5 
3-4         Đyi 7.8  
>4          Yüksek 3.9  

 

Konya Ovaları Projelerinin tarım yapılabilir arazi varlığı 2.659.890 ha olup bunun 
her yıl ortalama 1.653.000 hektarı ekilmekte, 1.008.306 hektarı da nadasa bırakılmaktadır. 
Konya Ovası’nda su kaynakları sınırlı, buna karşılık toprak kaynakları oldukça geniştir. 
Konya Đli’nde 2.59 milyon ha işlenen tarla bitkileri alanı bulunmaktadır. Tarla bitkileri 
içerisinde 1.19 milyon ha’da (%52) tahıllar yetiştirilmekte ve bu alanın %87’si kuru tarım, 
kalan  %13’ü de sulu tarım olarak değerlendirilmektedir (Çiftçi ve Kutlar Yaylalı 2007). 

2.1. Yüksek pH ve Kireç 

Yöre topraklarımız kuraklık ve ana materyalin kireç taşlarından oluşması nedeniyle 
yüksek kireçli olduklarından pH’ları da yüksektir. Đdeal bir bitki gelişimi için toprak pH’sı 
6.5-7.0 arasında olması gerekirken topraklarımızın pH’sı maalesef 7.5-8.8.5 arasında 
değişmektedir. Bu yüzden kültür bitkilerinde sıklıkla demir, çinko, mangan ve bor noksanlığı 
ile karşılaşılmaktadır (Zengin ve ark. 2007). Bu durumda ürün verimi ve kalitesi önemli 
ölçülerde azalmaktadır. pH düşürücü ve kirecin kötü etkisini azaltıcı olarak ekim öncesi 
sürümlerde tabana toz kükürt uygulanmalı, sulu koşullarda ise buna ilaveten sulama ile hümik 
asit verilmelidir. Böylece mikro kök bölgesinde organik madde de artırılmış olur.  Kükürt 
kullanımında uygulanacak miktarın toprak tuzlulaşmasına neden olmamasına dikkat 
edilmelidir. 

2.2. Organik madde noksanlığı  

Yine kurak ve yarı kurak tüm diğer bölgelerimiz gibi Konya Đli topraklarında da 
organik madde (humus) kapsamı çok düşük olup topraklarımızın %88.3’ünde organik madde 
düzeyi çok az, az ve orta seviyelerdedir (Çizelge 1 ve 2). Bunun sebebi uygun zamanda yeterli 
çiftlik gübrelerinin kullanılmaması, yeşil gübrelemenin yapılmaması, katı ve sıvı formlu 
hümik asitler ile diğer toprak ıslah maddelerinin kullanılmaması, anız yakma ve kuraklıktır. 
Düşük organik madde nedeniyle bozuk fiziksel yapının düzeltilmesi için sonbahar sürümünde 
yanmış ahır gübresi veya kompost kullanılmalı, yıllık yağış toplamı 450 mm’den yüksek olan 
yerlerde hiç olmazsa 3-4 yılda bir yeşil gübreleme yapılmalıdır. Bunun için sonbaharda Macar 
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fiği veya yonca ekilip ilkbaharda çiçeklenince sürülerek toprağa karıştırılmalı, arkasından da 
ana ürün yetiştirilmelidir. Yine organik madde artırıcı bir diğer husus olarak ekim öncesi 
sürümlerde tabana katı hümik asit veya damla ya da yağmurlama sulamalarla sıvı hümik asit 
uygulanmalıdır. 

Toprakta fiziksel, kimyasal ve biyolojik verimlilik unsuru olarak organik madde hep 
başta gelmektedir. Topraklarımızdaki ağır bünye (killi ve killi-tın tekstür) 
değiştirilemeyeceğine göre bu tip topraklarda iyi yetişebilen bitkiler yetiştirilmeli ve organik 
madde yönetimine önem verilmelidir. Kuraklık nedeniyle organik madde azlığı çekilen 
ilimizde toprakta humusun kaynağı olan anız organik materyali tahıl hasadından sonra 
yakılmamalı, anızın bertarafı için hasadın hemen ardından saman ya da balya makinesi ile 
anızlar alındıktan sonra dekara 2-3 kg üre gübresi verilip gölge tavında toprak işlenerek kalan 
saplar toprağa karıştırılmalıdır. Konya kent kanalizasyon arıtmasından elde edilen atık 
çamurlar incelenerek zararlı ağır metal içermiyorsa uygun dozlarda bir organik madde ve 
besin elementi kaynağı olarak değerlendirilmelidir. 

2.3. Bazı Besin Elementlerinin Noksanlığı 

Yüksek pH ve kireç ile düşük organik maddeli tarım topraklarımızda yapının bozuk 
olması yanında özellikle makro besin elementlerinden azot, mikro besin elementlerinden de 
demir, çinko, mangan ve bor noksanlıklarına rastlanmaktadır. Karaman’da elma bahçelerinde 
yapılan bir araştırmaya göre, toprak örneklerinin %53.5’inde yarayışlı demir, %75’inde çinko, 
%11.8’inde mangan ve %4.2’sinde ise B noksanlığı saptanmıştır. Ayrıca yaprak örneklerinin 
%4.2’sinde toplam demir, %91.7’sinde çinko, %2.1’inde mangan, %10.4’ünde bor eksikliği 
tespit edilmiştir (Zengin ve ark. 2007). Azot toprakta çok hareketli olması, bitkilerce fazla 
sömürülmesi, münavebede baklagil bitkilerine yer verilmemesi ve organik madde azlığı 
nedeniyle düşük çıkarken, sayılan diğer besin elementleri topraklarımızda toplam miktar 
bakımından yeterli veya yüksek miktarlarda iken uygun olmayan fiziksel ve kimyasal toprak 
şartları nedeniyle bitkiye elverişli miktarlar bakımından düşük düzeylerde bulunmaktadır. Bu 
yüzden üretim dönemi başında usulüne uygun olarak alınan ve tam techizatlı laboratuarlarda 
analiz ettirilen toprak örneklerinin sonuçlarına göre uygun gübreleme yapılmalıdır. Mikro 
besin elementleri genellikle damla sulama ile toprağa veya pülverizatör ile serin saatlerde 
yayıcı-yapıştırıcılı olarak en az 2-3 kez yaprağa püskürtülerek uygulanabilmektedir.     

2.4. Yetersiz Drenaj  

Havza topraklarımızın 623.446 ha’ında ise drenaj sorunu görülmektedir (Çiftçi ve 
Kutlar Yaylalı 2007). Đl arazilerinin 120.435 ha’ında drenaj problemi mevcuttur. Drenaj 
problemli araziler Karatay ve Çumra ilçelerinde göze çarpmaktadır (Biryan, 2011). 

2.5. Tuzluluk ve Sodiklik 

Havza topraklarımızın 509.380 ha’ında tuzluluk ve sodiklik (alkalilik) problemi 
mevcuttur (Çiftçi ve Kutlar Yaylalı 2007). Konya Đli’nde arazi etüd ve ıslah çalışmaları 1978-
1985 arasında yoğun bir şekilde yapılmış olup 1985 yılından bu yana yapılmamıştır. Đl 
arazilerinin 266.624 ha’ında tuzluluk ve sodiklik sorunu bulunmaktadır. Tuzlu alanlar daha 
ziyade Çumra Đlçesi’nde iken tuzlu ve sodik (çorak) araziler Karatay Đlçesi’nde yer almaktadır 
(Biryan, 2011). Konya Đli’nde yürütülen etütlerle tespit edilen problemli arazilerin dağılımı ile 
ilgili bilgilere göre, bilhassa drenaj, tuzlu ve sodik alan etütleri 1968 ile 2003 yılları arasından 
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yoğun olarak yapılmış olup, taşlı ve erozyonlu alan etütleri 1985 yılından bu yana 
gerçekleştirilmemiştir (Biryan, 2011). Tuzluluk ve sodiklik problemi genellikle yetersiz 
drenaj nedeniyle yüksek taban suyu, kurak iklim, yüksek sıcaklık, kalitesiz sularla salma 
sulama yapılması ve düşük yağış ile bilinçsiz gübrelemeden kaynaklanmaktadır. Bunun için 
tarla içi veya ova genelinde etkin drenaj kanallarının oluşturulması, sulamada kaliteli su 
kullanımı ile ihtiyaçtan %10-15 fazla su kullanımı ve toprak analiz sonuçlarına göre dengeli 
ve yeterli organik-inorganik gübrelemeler yapılmalıdır. Tuzlu topraklar doygunluk 
çözeltisinde EC 4 mS/cm’den yüksek olan topraklar olup böyle topraklarda başarılı bir kültür 
bitkisi yetiştiriciliği yapılamaz. Daha düşük tuzluluk düzeylerinde ise tuzluluğa dayanıklı 
arpa, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği gibi bitkiler yetiştirilmelidir. 

 
Çizelge 3. Konya Ovası’nda Yapılan Arazi Etütlerine Göre Problemli Alanların Dağılımı 

Etüt Yılı Drenaj Problemli Alan (ha) Tuzlu ve Sodik Alan (ha) Taşlı Alan (ha) Erozyonlu Alan (ha) 
1968 454.367 324.998 x 2.858.030 
1978 623.446 509.382 915.584 3.178.659 
1983 x x x 2.804.633 
1985 120.435 266.624 x x 
2003 120.594 266.435 x x 

 

2.5. Kaymak Tabakası 

Toprak; katı, sıvı ve hava fazından meydana gelen doğal ve canlı bir varlık olup katı 
fazı oluşturan kil, silt (mil) ve kum taneciklerini bir arada tutan organik madde noksanlığı, 
tavsız sürüm gibi nedenlerle arazilerimizde kaymak tabakası oluşumu yaygındır. Toprak 
yapısını bozan, kötü fiziksel özellikleri doğuran bilinçsiz toprak işlemeden ve hububat 
tarımında anız yakmadan kaçınılmalıdır. Özellikle milli topraklarda ıslanma-kurumalar da 
kabuk tabakası oluşumunu artıracağından ilkbahar yağışlarından sonra kabuk kırıcı işlemler 
uygulanmalı, sık tohum ekilmeli ve bitkiler çimlenip çıkıncaya kadar az az sık sık sulama 
yapılmalıdır. Aslında sorun yine topraktaki organik madde noksanlığına dayandığından 
organik maddeyi artırıcı uygulamalara yönelmelidir.  

2.6. Toprak Derinliği, Taşlılık 

Đl arazilerinin 915.584 ha’ında taşlılık problemi mevcuttur. Taşlı araziler Bozkır, 
Yunak ve Tuzlukçu ilçelerinde daha çok göze çarpmaktadır (Biryan, 2011). Taşlılık eğimli 
arazilerde, ana kayanın yüzeye yakın olduğu sığ arazilerde (litosol topraklar) yaygın olup 
mekanize tarımı engellediğinden rantabl bir tarımı kısıtlamaktadır. Bu yüzden sığ topraklarda 
sığ köklü bitki tarımı yapılmalı ve taşlar ise taş toplama makinesi ile sonbaharda 
toplatılmalıdır.  

2.7. Toprak Profilindeki Kist veya Geçirimsiz Tabaka 

Hububat tarımının yaygın olarak yapıldığı yarı kurak iklim bölgelerinde her yıl aynı 
derinlikten toprak işleme ile suni olarak geçirimsiz pulluk taban taşı oluşabilir. Onun için her 
yıl toprak işleme farklı derinliklerde yapılmalı ve mısır gibi derin köklü bitki ekimi veya bağ-
bahçe yapımı öncesinde dip patlatan çekilmelidir. Bu katman rahat bir bitki gelişimi için 
yeterli kök oluşumuna izin vermez ve taban suyunu tutarak havasızlık yaratır. Jeolojik 
devirler içerisinde zamanla oluşan kireçli kümüloz materyal (kist), tarımı engelleyecek kadar 
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yüzeye yakın ve ince bir katman ise mutlaka dip kazan ile kırılarak veya ocakvari 
ekim/dikimde delinerek tarım yapılmalıdır.   

2.8. Erozyon 

Đl arazilerinin 2.804.633 ha’ında su ve rüzgar erozyonu (Çizelge 4) mevcuttur. 
Rüzgar erozyonunun azaltılmasında rüzgar hızının kesilmesi (Akalan, 1966) ve toprak 
yüzeyinin örtülü tutulması (Zengin, 2010) önemli bir yer tutmaktadır. Rüzgar erozyonu başta 
Karapınar olmak üzere Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde hakim iken, su erozyonu başta Yunak, 
Cihanbeyli, Kadınhanı, Kulu ve Sarayönü olmak üzere tüm ilçelerde görülmektedir (Biryan, 
2011). Erozyon da kuraklık ve toprakta yetersiz organik madde nedeniyle baş göstermektedir. 
Toprağı örtülü tutmak, rüzgar yönüne dik olarak şeritsel buğday ekimi yapmak, tarla sınırların 
ağaçlandırmak, meraları kontrollü otlandırmak rüzgar erozyonu için çare olabilir.  

 
Çizelge 4. Türkiye ve Konya’da Rüzgar Erozyonlu Alanların Dağılımı* 

Erozyon Durumu Türkiye’de (ha) Konya Đli’nde (ha) 
Hafif  165.664 124.521 
Orta  231.041 138.794 
Şiddetli 64.385 56.678 
Çok şiddetli 4.823 2.481 
Toplam 465.913 322.474 
*: Anonymous (2007) 

 

2.9. Amaç Dışı Arazi Kullanımı 

Tarım arazilerinin yol, hava alanı, sanayi tesisleri, yerleşim alanı, mezarlık, baraj, 
maden ocakları gibi alanlara tahsis edilmesine tarım alanlarının amaç dışı kullanımı 
denilmektedir. Değerli tarım topraklarının maden ocağı olarak kullanılması, demir ve 
karayolunun verimli topraklardan geçirilmesi, sahillerdeki meyve bahçelerinin kesilerek 
turistik inşaat alanı olarak kullanılması gibi amaç dışı toprak kullanımı ülkemizde yaygın bir 
problem olup Konya’da bununla ilgili istatistiksel bir çalışma bulunmamaktadır. 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesinde tarım arazilerinin amaç dışı 
kullanılamayacağı hususu belirtilmektedir. Đlgili maddede ‘Mutlak tarım arazileri, özel ürün 
arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında 
kullanılamaz’ denilmektedir. Stratejik önemi bulunan tesisler için Toprak Koruma 
Kurulu’nun izni aranmaktadır. Konya Đl merkezinde kentsel gelişim maalesef çoğunlukla 
tarım arazilerine doğrudur. Konutlar 6. veya 7. sınıf arazilere kurulabilir, ancak tarım bu sınıf 
topraklar üzerinde yapılamaz.    

2.10. Kuraklık 

Konya Đli 2.617.908 ha tarım arazisi ile Türkiye tarım arazisinin %10’nu kaplayan 
çok önemli bir tarım şehridir. Konya yöresinin en önemli sorunlarından biri monokültür 
tarımdan dolayı sınırlı sayıdaki bitki türü ile tarım yapılmasıdır. Yörede tahıl mono kültürü 
yaygın olup alternatif bitki türleri tarımının gelişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Konya Đli 
işlenen tarım arazilerinin %61.97’si sulanabilir niteliktedir. Ancak sulanabilir arazilerin henüz 
%20.70’i sulamaya açılmıştır. Đlimizde sulanabilir arazilerin yaklaşık 1.300.000 ha’ı sulamayı 
beklemektedir (Sade ve ark., 2007). 
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WWF’nin 2006 yılında yayınlanan ‘Akdeniz’de Kuraklık’ raporunda; küresel iklim 
değişikliğinin ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nı kuraklıkla vuracağı 
öngörülmektedir. Tüm Akdeniz Havzası’nda yağışların son 25 yılda %20 azaldığı rapor 
edilmiştir. 2050 yılında; Türkiye’nin özellikle kurak-yarı kurak iklim bölgeleri olan Akdeniz, 
Ege ve Orta Anadolu’da yağışlarda ciddi azalmalar beklenmektedir (Giannakopoulos ve ark., 
2005). 

Türkiye’de toplam 5.000.000 ha nadas alanı (%20.8) mevcut olup bunun 1.188.000 
hektarı (%45.9) Konya Đli’nde bulunmaktadır. Bu rakam tüm Türkiye’deki nadas alanlarının 
%23.8’inin Konya Đli’nde bulunduğu anlamına gelmektedir. Đlimizin kuru tarım sisteminin 
uygulandığı en önemli merkezlerden birisi olduğu, nadaslı tarımın vazgeçilmezliğini bu 
rakamlar açıkça göstermektedir (Sade, 2008). 

Toprakta organik maddenin yetersiz olması nadas etkinliğini düşürmektedir. 
Toprağın su tutma kapasitesinin artırılması, diğer fiziksel, kimyasal ve biyolojik verimlilik 
özellikleri için %3-5’ler düzeyinde olması gereken organik madde çoğunlukla %1’ler 
düzeyindedir. Konya Đli’nin de içinde yer aldığı Orta Güney Anadolu Bölgesi topraklarının 
%87.5’inde organik madde yetersiz seviyededir. Bu sorunun çözülüp nadas etkinliğinin 
artırılması için organik madde düzeyi artırılmalıdır. Ayrıca ‘baklagil + buğdaygil’ 
karışımlarının sonbaharı yağışlı olan nadas yıllarında kışlık olarak ekilmesi ve mayıs sonunda 
yeşil gübre olarak toprağa karıştırılması üzerinde durulmalıdır. Kurak alanlarda yeşil 
gübrelemenin risk olacağı ve nem yetersizliği sorunu oluşturacağı ifade edilse bile toprak 
organik maddesinin %1’lerin altına indiği bir ortamda zaten etkili bir nadas söz konusu 
olamayacağına göre birinci öncelik toprak organik maddesini artıracak uygulamalardır. 
Topraktaki verimlilik sorunları çözülmeden üretimin önünün açılmayacağı bir gerçektir 
(Sade, 2008). 

Düşük organik madde, zamansız ve uygun olmayan ekipmanla aşırı toprak işlemeler 
gibi nedenlerle toprak yapısı önemli ölçüde bozulmuştur. Bu yapı yağışlardan sonra kısa bir 
sürede toprağın kaymak tabakası bağlamasına neden olmakta, bu da yağış sularının toprağa 
girişini engellediği gibi oluşan kapillar borucuklar vasıtasıyla topraktaki suyun hızla 
atmosfere geçerek su kaybına neden olmaktadır. Bu sorunların çözümü için toprağın organik 
maddesini artırıcı uygulamalar yanında azaltılmış toprak işlemelerine yönelmeli, ilk toprak 
işleme ekipmanı olarak çizel gibi toprağı yırtarak işleyen aletler kullanılmalıdır (Sade, 2008). 

Özellikle kuru tarım alanlarında tohum ve gübrenin aynı yere bırakılmasının 
doğurduğu sorunlar önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu uygulama sonucu atılan 
tohumların önemli bir kısmı zayi olmakta ve verim kayıpları ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun 
çözümü büyük önem taşımakta olup, tohum ve gübreyi farklı derinliğe ayrı bantlara verecek 
sistemler geliştirilmelidir (Sade, 2008). 

3. KONYA TARIMINDA GÜBRELER VE GÜBRELEME 

Toprak verimliliğinin artırılması, ürün verimi ve kalitesinin yükseltilmesi için 
toprağa eksik olan besin elementlerinin yeterli ve dengeli bir şekilde uygulanmasına 
gübreleme, uygulanan katı veya sıvı, organik veya inorganik materyallere de gübre adı 
verilmektedir. Yapılan araştırmalar, kimyevi gübrelerin bitkisel ürünlerin veriminde yüzde 50 
oranında artış sağladığını ortaya koymuştur (Yurtsever ve Ülgen, 1991). Kimyevi gübrelerin 
kullanımı, verim artışındaki etkinliği ve tarımın ülkemiz ekonomisindeki ağırlığı dikkate 
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alınarak kimyevi gübreler 1974 yılından bu yana desteklenmiş ve özendirilmiştir (Çelik, 
2000). 

Çizelge 5, 6 ve 7’de dünyada, ülkemizde ve Konya’da üretilip tüketilen gübre 
miktarları verilmiştir. Đlgili Çizelgelerden de görülebileceği gibi, ülkemizde üretilen gübre, 
tüketileni karşılayamamakta ve Dünya, Asya ve Avrupa ortalamasının altında gübre 
kullanmaktayız. Đhtiyaç duyduğumuz gübreyi kendi hammaddelerimizle 
karşılayamadığımızdan petrolde olduğu gibi, gübrede de yurtdışına bağımlı durumdayız. Her 
ne kadar ülkemizde dekar başına gübre tüketim miktarı dünya ortalamasının altında ise de 
bazı bölgelerimizde bu rakamın dünya ortalamasının üzerinde olduğu bilinmektedir. Gübre 
tüketiminin en fazla olduğu tarımsal bölge Akdeniz Bölgesi olup, toplam tüketimin ortalama 
%21’ini oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla; Orta Kuzey, Marmara ve Ege bölgeleri izlemektedir. 
En az tüketimin olduğu bölge ise %1.3 ile Kuzey Doğu Anadolu’dur (Çelik, 2000). 
Türkiye’de beş yıl öncesine göre 2009 yılında toplam gübre ve azotlu gübre kullanımı 
artarken, fosforlu ve potasyumlu gübre kullanımında bir düşme yaşanmıştır (Çizelge 8).  

Çizelge 5. Dünya ve Türkiye’de Kimyasal Gübre (N + P2O5 + K2O) Üretim ve Tüketimleri* 

Yer Üretim (Ton) Tüketim (Ton) Üretimin tüketimi karşılama oranı (%) 
Dünya (2002 yılı) 145.780.000 137.731.000 105.8 
Türkiye (2005 yılı)     1.205.900     2.068.000   58.3 
*: Kacar ve Katkat (2007) 
 
Çizelge 6. Konya Đli’nde Yıllara Göre Kimyasal Gübre (N + P2O5 + K2O) Tüketimleri* 

Etken Madde 
2007 Yılı Gübre 
Tüketimi (ton) 

2008 Yılı Gübre 
Tüketimi (ton) 

2009 Yılı Gübre 
Tüketimi (ton) 

2010 Yılı Gübre 
Tüketimi (ton) 

N 84.360,19 77.169,94 93.118,93 98.307,75 

P2O5 44.034,00 29.959,38 54.925,35 51.450,05 

K2O 6.734,51 5.203,435 4.791,675 4.565,031 

Genel Toplam 135.128,70 112.332,76 152.835,96 154.322,83 
*: Anonymous (2011) 
 
Çizelge 7. Dünya ve Türkiye’de 2002 Yılında Đşlenen Arazi Başına Kimyasal Gübre (N + P2O5 + K2O) 
Tüketimleri* 

Yer Tüketim (kg/da) 
Dünya  10.1 
Asya 16.1 
Afrika   2.2 
Avrupa 19.0 
Türkiye   8.1 
Konya (2010 yılı)**   9.6 
*: Kacar ve Katkat (2007), **: Anonymous (2011) 
 
Çizelge 8. Ülkemizde 2005-2009 Döneminde Kimyasal Gübre Kullanımı*  
Yıllar 2005 2006 2007 2008 2009 
Kullanılan gübre (Ton) 10.260.076 10.455.212 9.709.854 7.506.783 10.278.732 
Azotlu  6.533.584 6.696.774 6.454.490 5.394.306 6.730.852 
Fosforlu  3.538.860 3.560.688   3.036.612   1.933.529 3.416.978 
Potasyumlu   187.632           197.750         218.752        178.948    130.901 
*: Anonymous (2010) 
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3.1. Toprak Analizleri 

Đlimizde gübre kullanımı toprak tahlillerine göre yapılmamakta, bu da toprak 
verimliliğinde azalma ve su, toprak ve ürünlerde kirlenmeye neden olmaktadır. Bu nedenle 
gübrelemenin mutlaka toprak tahlillerine dayalı yapılması gerekmektedir. Fakat yapılan 
tahlillerin standartlaştırılması ve mutlaka iyi yorumlanması için Üniversite ve Araştırma 
kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket edilmelidir. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 
Gübre Bitki Besleme Araştırma Laboratuarı’nda yapılan toprak analiz sonuçlarına göre, 
örneklerin yaklaşık %50’sinde elverişli fosfor kapsamı yeterli düzeyin üstünde çıktığı ve 
uzmanların önermediği halde çiftçiler taban gübrelemesinde yine fosforlu gübre 
uygulamaktadırlar. Konya ilçeleri arasında Kadınhanı, Sarayönü ve Kulu’da daha optimum 
miktarda gübre kullanıldığı halde, Altınekin, Karapınar ve Çumra’da daha yüksek miktarlarda 
taban ve üst gübrelemeleri yapılmaktadır. Çiftçi eğitim çalışmaları ve toprak analiz 
laboratuarlarının artmasıyla henüz yeterli olmasa da toprağını analiz ettiren çiftçi sayısı 
giderek artmaktadır. Bunda 8-10 Ekim 2008 tarihlerinde Konya’da S.Ü. Ziraat Fakültesi 
Toprak Bölümü’nün düzenlediği 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi’nin katkısıyla 
Tarım Bakanlığımızın 50 da’dan daha büyük arazilerdeki teşvikleri toprak analizlerine 
bağlaması da etkili olmuştur. Ancak analiz, yorum ve gübre tavsiyelerindeki yanlışlıklar 
henüz tam manasıyla giderilememiştir. 

Yörede gübreleme amaçlı toprak örnekleme ve analiz sonuçlarına dayalı gübreleme 
programları henüz istenilen seviyede değilken tarımsal teşviklerin toprak analizlerine 
bağlanması ve çeşitli yollarla bilgilendirmeye hız verilmesi sayesinde son yıllarda analiz 
sonuçlarına dayalı bilinçli gübrelemede yol alınmaya başlanmıştır. Yöre çiftçileri son yıllarda 
tabana toz kükürt ve katı hümik asit gibi toprak ıslah maddelerinin kullanımını, kimyasal 
gübrelerin dengeli kullanımını, fertigasyon (gübreli sulama) ve yapraktan gübrelemeyi 
öğrenmeye başlamış ve benimsemişlerdir. 

3.2. Ekim/Dikimde Yapılan Gübreleme Hataları 

Đlimizde bitkisel üretimde gübre kullanımı eskisi kadar olmasa da halen bilinçsiz 
yapılmaktadır. Yanlış bir uygulama olarak topraklardaki yüksek kireç içeriğine rağmen kireçli 
amonyum nitrat gübresi kullanılmakta, sonbaharda tahıl ekiminde 18-46-0 formülasyonu 
yerine 20-20-0 formülasyonlu gübre yeğlenmektedir. Gezgin (2003)’in bildirdiği gibi, Orta 
Anadolu’da buğday ve diğer tahıllara taban gübrelemesinde en fazla 3 kg/da saf azot 
verilmelidir. Çünkü ekim esnasında verilen fazla azot tuz etkisi ve amonyak zehirlemesi 
nedeniyle tohumun çimlenmesini azaltmaktadır. Bu nedenle taban gübrelemesinde verilecek 
saf fosfor miktarı 3 kg/da’ın üzerinde ise diamonyum fosfat (DAP, %18N, %46 P2O5), 3 
kg/da’ın altında ise 20-20-0 gibi eşit düzeyde azot-fosfor içeren gübrelerin kullanılması 
önerilebilir. 

3.3. Gelişim Döneminde Yapılan Gübreleme Hataları 

Ülkemizin tahıl ambarı olan Konya’da sulu koşullarda buğdaya azotlu üst 
gübrelemenin partiler halinde yapılmayıp tek seferde ve fazlaca yapılması dengeli beslenmeyi 
azaltırken gübre masraflarını artırmaktadır. Bilinçsiz olarak fazla fosforlu taban gübresi 
kullanımı ile yurtdışına gereksiz gübre dövizi harcanmakta, fazla fosfor bitkilerin demir ve 
çinko alımını engellemekte ve toprakta çok tehlikeli bir ağır metal olan kadmiyum 
birikebilmektedir. Analiz sonuçlarına dayalı gübreleme programı yılın gelişine göre mevsim 
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içinde de değiştirilebilir. Örneğin sulu koşullarda buğday yetiştiriciliğinde mart başında gübre 
dağıtım makinesi ile üre, nisan başında ise kireçsiz amonyum nitrat uygulamasına ilaveten bir 
miktar azot daha yağmurlama sulama ile verilmelidir. Yöre çiftçilerimiz ikinci azot üst 
gübrelemesini tamamen yağmurlama sulama ile yapmaya bırakmakta, yıl 2011 yılında olduğu 
gibi yağışlı gelirse yağmurlama sulama yapamayacağı için azot yetersiz kalmakta, dolayısıyla 
besin seyrelmesi karşısında verim yüksek olsa bile protein oranı %13’ün altında kalmaktadır. 
Yöre topraklarımızda mikro besin elementi noksanlığı yaygın olduğundan tahıl tarımında 
mutlaka ya ekim öncesinde toprağa, ya toprağa veya ot ilaçlamasında suya çinko ilave 
edilmelidir. Buğday demir etkin bir bitki olduğu için demirli gübreleme yapılmamalıdır.  

Kireçli topraklarda yüksek değişebilir kalsiyum nedeniyle potasyum ve magnezyum 
alınımındaki yetersizliğin giderilmesi için meyve bahçelerinde, şeker pancarı, patates, 
domates gibi bitkilerde potasyum ve magnezyumlu gübrelemeye dikkat edilmelidir.  

Ülkemizde fasulye ekim alanlarının %10’u Konya Đli’nde bulunmaktadır. Fasulye 
mangan obur bir bitki olduğu için fasulye yetiştiriciliğinde toprak analiz sonuçlarına göre 
mangan gerekli ise mutlaka manganlı gübreleme yapılmalıdır. Yöremizde yapılan 
araştırmalara (Özbahçe ve ark. 2008) göre, fasulye tarımında çiçeklenme öncesi ve sonrasında 
%0.3’lük mangan şelat çözeltisinin yapraklara püskürtülmesi ile verim ve kalite yüksek 
oranda arttığı için net gelir 156 Dolar/da artmıştır.     

3.4. Gübre fiyatları 

Tarımda kullanılan gübrelerin hammaddeleri yurtdışı kaynaklı olduğundan gübre 
fiyatları pahalı olup bitkisel üretim masrafları içerisinde gübre masrafları %10-20’lik bir oran 
tutmaktadır. 2008 yılında gübre fiyatlarının aşırı artması ile taban gübrelerinin 
kullanılamaması veya gereğinden az kullanılması ile verim ve kalite düşmüş, dolayısıyla milli 
gelirimiz azalmıştır. Bu yıl da tahıl ekiminin başlayacağı sonbahar mevsiminde DAP 
gübresinin kg fiyatı 1.0 TL’den 1.6 TL’ye çıkmasıyla yeterli miktarda kullanılamayacaktır. 
Yine 2011 yılı ilkbaharında önemli bir mısır taban gübresi olan 13-24-12-4S-1Zn kompoze 
gübresinin pahalı veya yetersiz hammadde nedeniyle piyasada bulunamamasıyla mısır taban 
gübrelemesinde sorunlar yaşanmıştır.  

Toprağa verilen gübrelerin etkileri pek çok koşul tarafından belirlenmektedir. 
Topraktan, bitkiden, iklimden, tarım tekniklerinden kaynaklanan gübreden yararlanma oranı 
uygun koşullarda bile yüzde 50-60’lara ancak ulaşabilmektedir. Yani gübrelerin yarıya yakını 
ya toprakta tutulmakta, ya yıkanarak sulara karışmakta, ya da gaz hakinde atmosfere 
uçmaktadır. Eğer bitkilerin gübreden yararlanma oranı artırılabilirse toprakta kalan ve çevre 
üzerinde olumsuzluklara neden olabilen gübre miktarında tasarruf yapılabilir. Gübrelerin daha 
iri granüller halinde üretilerek toprağa verilmesi bir avantaj olup bu tarz gübreler de artık 
Türkiye’de pazara sunulmaya başlamıştır (Koca, 2008). 

Doğru ve etkin gübrelemeyi sağlayacak bir diğer husus da son günlerde uygulama 
alanı giderek artan fertigasyon yöntemidir. Gübrenin sulama suyu ile birlikte gerektiği 
miktarda, gerekli olan noktaya ve gerektiği zaman verilmesine imkan veren bu yöntemin 
seracılık dışında da yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir. Nitekim Altınekin Đlçesi’nde 2009 
ve 2010 yıllarında yürütülen ĐTU (Đyi Tarım Uygulamaları) projeleri sonucunda toprak analiz 
sonuçlarına göre damla sulamalı gübrelemelerle genel olarak ürünlerde %20-30’luk bir verim 
artışı elde edilirken, gübrede %17, suda %30-35, enerjide %46 ve işçilik giderlerinde ise 
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%85’lik bir azalma meydana gelmiştir (Soylu ve ark., 2010). 

4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Konya Đli topraklarının önünde duran dört önemli engel yüksek pH ve kireç, düşük 
organik madde ve ağır bünyeliliktir. Bunların önüne geçmek için toprak ve gerekirse yaprak 
analiz sonuçlarına göre yeterli ve dengeli organik ve inorganik gübreleme yapılmalıdır. 
Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde edilebilmesi için sertifikalı 
tohum kullanımı, toprak yapısı ile bitki ihtiyacına göre gübre kullanımı ve damla sulama 
sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Toprakların verimliliğini artırıcı önlemler 
alınmalı, yeşil gübreleme yaygınlaştırılmalı ve anız yakılmasının önüne geçilmelidir. Kirecin 
kötü etkisini azaltıcı ve demir, çinko, mangan ve bor gibi mikro besin elementlerinin 
bitkilerce alınımının artırılması için tabana toz kükürt kullanımı yaygınlaştırılmalı ve bu 
materyalin tarlaya kolay atılmasını sağlayacak ekipmanlar geliştirilmelidir.  

Kamu ve özel sektördeki mevcut toprak tahlil laboratuarları geliştirilerek optimum 
olarak kullanılması sağlanmalıdır. Tarımsal potansiyeli yüksek olan ilimizde 430 adet 
kimyasal ve organik gübre bayisi bulunmaktadır. Konya Đl Özel Đdaresi Stratejik Plan 
Çalışması’nda belirtildiği gibi, çiftçilerimize sağlıklı ve güvenilir gübre temini için bir 
program dahilinde yılda ortalama 200 adet gübre numunesi alınarak referans kuruluşlarda 
analizleri yaptırılmalıdır. Đlimizde araziler parçalı olduğundan rantabl gübre kullanımı 
mümkün olamamaktadır. Halbuki gelişmiş ülkelerde araziler çok büyük parseller halinde 
olduğundan gübre firmaları tarafından toprak analiz sonuçlarına göre o parselde yetiştirilecek 
bitkilere özel paçal gübre hazırlanarak araziye gönderilmektedir. 

Yörede yapılacak gübreleme amaçlı araştırma konuları, öncelikle yöresel sorunları 
çözecek şekilde ele alınmalı, planlanmalı ve elde edilen sonuçlar üreticilere etkin bir şekilde 
duyurulmalıdır. Đyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği’nin 6-e maddesinde “Toprak ve yaprak 
analizleri yapmak/yaptırmak gübrelemeyi analiz sonuçlarına göre uygulamak ve analiz 
sonuçlarını kayıt altında tutmak” konusu vurgulanmaktadır. Bilinçli ve çevreci bir tarımın 
gereği olarak bu yönetmeliğe, özellikle bu yönetmeliğin 6-e maddesine uyulmalıdır.   

Arazilerin, bilhassa ova haricindeki parsellerin parçalı olması sebebiyle rantabl bir 
tarım için toplulaştırma çalışmaları yaygınlaştırılmalı ve Miras ve Toprak Koruma kanunları 
arazilerin bölünmesi ve büyüklüğü bakımından yeniden düzenlenmelidir. 

Ahır gübresi, yeşil gübre, kompostlar gibi organik gübre ve materyallerin tarımda 
yaygın olarak kullanımını artıracak önlemler hemen alınmalıdır. Katı kimyasal gübreler gibi 
yüksek besin element içerikli sıvı kimyasal gübrelerin de üretimi ve tüketimi sağlanmalıdır. 
Mikrobiyal gübreleme ile ilgili araştırmalara ve bu gübrelerin bitkisel üretimde kullanımına 
önem verilmelidir. Bu bağlamda fasulye yetiştiriciliğinde Rhizobium bakterisi, diğer bazı 
bitkilere de Mikoriza mantarı aşılanmasına özen gösterilmelidir.  

Đlimizde problemli araziler olarak en çok erozyonlu ve taşlı araziler bulunmaktadır. 
Her iki tip problemin üstesinden gelmek için de çiftçi-devlet el ele vererek tarım arazilerinde 
su ve rüzgar erozyonu önlemleri alınmalı ve makineli tarımda taş sorunundan kurtulmak için 
de taşlar makine ile toplanmalıdır.  
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Tarım topraklarımızın korunması için arazilerimize Arazi Kullanım Kabiliyeti 
(AKK) Sınıflarının gerektirdiği ölçüde yük verilmeli, bunun için de 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na uyulmalı ve çiftçi eğitim seminerlerine önem 
verilmelidir. Altınekin, Sarayönü ve Eskil ilçelerinde 2009-2011 yıllarında Kaymakamlıklar 
ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerince yürütülen Özel Çevre Koruma 
Alanları (ÖÇKA) Kurulu destekli ödüllü çiftçi eğitim projelerinin bilinçli ve modern tarım 
konularında çiftçilerdeki tesirleri çok olumlu olmuştur.     
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