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ÖZET 

u araştırma, seralardan hasat sonrası elde edilen atıkların kompost haline 
getirilerek ahır gübresi ile beraber toprağa uygulanması sonucunda, toprağın 

bazı kimyasal özellikleri (pH, EC, OM, kireç, KDK) ve biber (Capsicum annuum L.) 
verimi üzerine olan etkilerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, 2014-
2015 yılları arasında, Kütahya’nın Simav ilçesinde bulunan Dumlupınar 
Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu’na ait seralarda tesadüf blokları deneme 
desenine göre 6m2’lik (3x2) parsellerde üç tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. 
Denemedeki uygulamalar; (1) NPK, (2) 4 t da-1 ahır gübresi+NPK, (3) 4 t da-1 
kompost+NPK, (4) 8 t da-1 kompost+NPK, (5) Kontrol, (6) 4 t da-1 kompost, (7) 4 t 
da-1 ahır gübresi, (8) 8 t da-1 kompost olarak belirlenmiştir. Denemede uygulanan 
sera atıkları Simav yöresi Eynal bölgesindeki seralardan, yanmış ahır gübresi        
ise yöredeki üreticilerden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, toprağın   
kimyasal özellikleri ve biber verimi üzerine en etkili uygulamaların (2) 4 t da-1     
ahır gübresi+NPK, (4) 8 t da-1 kompost+NPK ve (6) 4 t da-1 kompost olduğu 
belirlenmiştir.  
 

ABSTRACT 

his research was conducted to investigate the effect of composted greenhouse 
residues and farmyard manure on some chemical properties (pH, EC, OM, 

CaCO3, CEC) of soil and pepper (Capsicum annuum L.) yield. The study was held 
between the years of 2014-2015 in the greenhouses of Vocational College of 
Simav of Dumlupinar University in Simav district of Kutahya according to 
randomized block design in 6 m2 (3x2) plots with three replications. Treatments 
were as follows: (1) NPK, (2) 4 t da-1 farmyard manure +NPK, (3) 4 t da-1 
compost+NPK, (4) 8 t da-1 compost+NPK, (5) control, (6) 4 t da-1 compost, (7) 4 t da1 
animal manure, (8) 8 t da-1 compost. In the experiment, animal manure and 
greenhouse redidues applied to the soil obtained from Eynal region of Simav. In 
consequence of research, (2) 4 t da-1 animal manure+NPK, (4) 8 t da-1 
compost+NPK ve (6) 4 t da-1 compost were determined as the most effective 
treatments on chemical properties of soil and pepper yield. 
 

GİRİŞ 
Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün 

alınabilmesi amacıyla yapılan yoğun ve bilinçsiz 
kimyasal gübreleme tuzluluk, sıkışma, toprak 
yorgunluğu ve organik madde miktarının azalması 
gibi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir (Erkoç, 
2009).  

Ülkemiz koşullarında organik madde içeriği, 
toprağın üretkenlik kapasitesini etkileyen önemli bir 
parametredir. Ülkemizde en önemli organik madde 
kaynağı ahır gübresidir (Bayındır ve ark., 2004). Ahır 
gübresinin gerekli miktarda, uygun periyod ve yeterli 
olgunlukta  bulunamaması  yetiştiriciyi  başka  arayışlara 
yöneltmektedir. Bu durum organik madde kaynağı 
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olarak atık materyallerin tarımsal alanlarda kullanımının 
önemini açığa çıkarmaktadır (Özgüven ve ark., 1996). 
Sera topraklarındaki organik madde eksikliğinin ahır 
gübresi, torf ve kompost gibi materyaller kullanılarak 
giderilebileceği belirtilmektedir (Tüzel ve ark., 1992; 
Tüzel, 1996). Hasattan sonra geriye kalan bitkisel 
artıklar, çiftlik artıkları, ahır gübreleri, kentsel artıklar, 
sanayi atıkları ve benzeri materyaller doğrudan veya 
kompostlaştırıldıktan sonra toprakların organik madde 
içeriğini arttırmak için kullanılabilmektedir (Entry et al., 
1997; Pascual et al., 1997; Madejon et al., 2001; Kütük 
ve ark., 2003; Bhattacharyya et al., 2003).  

Son yıllarda çevresel kirliliğin önlenmesi ve atıkların 
değerlendirilmesi amacıyla bitkisel üretim sonucunda 
oluşan hasat atıklarının veya hammaddesi tarımsal ürün 
olan pek çok fabrikasyon atığının tarımsal üretimde 
girdi olarak kullanılması yaygınlaşmıştır. Böylece 
tarımsal üretimle elde edilen ürünlerin işlenmesinden 
arta kalan materyallerin tekrar aynı alanlarda kullanımı 
ile çevre üzerine olan olumsuz etkilerinin azaltılması 
sağlanmıştır. Bugün yapılan pek çok çalışma, atık olarak 
nitelendirilen çoğu materyalin topraklara direkt ilavesi 
ile organik madde ve bitki besin maddesi kaynağı 
olabileceğini veya belli oranlarda karışımlar ile 
yetiştirme ortamı olarak kullanılabileceğini göstermiştir 
(Aydeniz ve Brohi, 1991; Özenç, 2004; Benito et al., 2005; 
Benito et al., 2006).  

Bitki atıklarının toprağa uygulanması; topraktaki 
mikrobiyal faaliyetlerin, bitki besin elementlerinin 
mineralizasyonu ile teşvik edildiği (Eriksen, 2005; 
Randhawa et al., 2005) ve toprak verimliliğini, kalitesini 
arttırdığı (Doran et al., 1987) için iyi bir yönetim 
uygulaması olarak kabul edilmektedir.  

Ülkemizde son yıllarda giderek artış gösteren 
seracılıkta birim alandan daha fazla ürün elde etmek 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle birim alanda yetiştirilen 
bitki sayısı ve elde edilen biyokütle ağırlıkları fazladır 
(Çıtak ve ark., 2006). Domates gibi yüksek değerli sebze 
bitkilerinden kompost uygulaması, çayır ve çimlerden 
elde edilen kompost uygulamasından daha ekonomik 
ve pratik olabilmektedir (Roe and Cornforth, 2000). 

Bu çalışmada Kütahya’nın Simav ilçesindeki sera 
bölgesinden toplanan hasat atıklarının (domates) 
kompost haline getirilerek ahır gübresi ile beraber 
toprağın pH, elektriksel iletkenlik, kireç, organik madde 
ve katyon değişim kapasitesi gibi kimyasal özellikleri ile 
biber verimi üzerine olan etkileri incelenmiş ve uygun 
kullanım dozları belirlenmiştir. 

 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Bu çalışma, 2014-2015 yılları arasında, Kütahya’nın 

Simav ilçesi Eynal bölgesinde bulunan Dumlupınar 
Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu’na ait serada 

iki yıllık bir deneme olarak gerçekleştirilmiştir. Deneme 
toprağının özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Kompost 
ve ahır gübresi materyalleri tesadüf blokları deneme 
desenine göre 6m2’lik (3m x 2m) parsellere üç tekrarlı 
olarak uygulanmıştır. Toplam parsel sayısı 24’dür. 
Denemeye ait uygulamalar; (1) NPK, (2) 4 t da-1 ahır 
gübresi+NPK, (3) 4 t da-1 kompost+NPK, (4) 8 t da-1 
kompost+NPK, (5) Kontrol, (6) 4 t da-1 kompost, (7) 4 t 
da-1 ahır gübresi, (8) 8 t da-1 kompost olarak 
belirlenmiştir. 

 
Çizelge 1. Deneme alanına ait toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri 
Table 1. Physical and chemical properties of experimental soil 

Bünye Kumlu Tın 
Kum (%) 60.48 
Mil (%) 27.64 
Kil (%) 10.88 
pH 7.71 
EC (μS/cm) 1467 
CaCO3 (%) 1.80 
OM (%) 1.85 
Toplam N (%) 0.17 
Alınabilir P (mg kg-1)   104.6 
Alınabilir K (me 100 g-1)  0.52 
Alınabilir Ca (me 100 g-1)  18.8 
Alınabilir Mg (me 100 g-1)  7.02 
Alınabilir Na (me 100 g-1)  0.92 
Alınabilir Fe (mg kg-1)  7.98 
Alınabilir Mn (mg kg-1)  10.10 
Alınabilir Cu (mg kg-1)  2.15 
Alınabilir Zn (mg kg-1)  3.92 

 
Simav ilçesindeki Eynal bölgesinde bulunan 

seralardan elde edilen sera atıkları (domates) 
kompostlaştırıldıktan sonra üreticilerden alınan 
olgunlaşmış ahır gübresi ile birlikte parsellere 
uygulanmıştır. Denemede kullanılan ahır gübresi ile 
kompostun özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.  

 
Çizelge 2. Denemede kullanılan kompost ve ahır gübresinin özellikleri 
Table 2. Compost and farmyard manure properties used in the 
experiment 

 Kompost Ahır gübresi 
pH 8.79 8.43 
EC (μS cm-1) 1772 2700 
OM (%) 30 57.8 
C:N 7.99 14.2 
Toplam N (%) 2.18 2.35 
Toplam P (%) 0.13 0.36 
Toplam Ca (%) 1.15 2.42 
Toplam K (mg kg-1) 5547 9400 
Toplam Mg (mg kg-1) 2469 5300 
Toplam Na (mg kg-1)  481.2 588 
Toplam Fe (mg kg-1) 5964 784 
Toplam Mn (mg kg-1) 254 202 
Toplam Cu (mg kg-1) 10.6 12.3 
Toplam Zn (mg kg-1) 45.5 51.6 
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Denemenin gerçekleştiği toprakta 8.5 kg da-1 N, 
18.04 kg da-1 P2O5 ve 20.28 kg da-1 K2O (azotun ilk yıl 
%40’ı; fosforun %30’u ve potasyumun %40’ı dikkate 
alındığında) analiz edilmiştir. Biber bitkisi 1 ton ürünle 
topraktan 7 kg N, 1.60 kg P2O5 ve 7 kg K2O 
kaldırmaktadır. Akdeniz Bölgesi koşullarında 1 dekar 
alanda yapılan biber yetiştiriciliğinde, vejetatif aksam 
üretimi için 9 kg azot, 0.6 kg fosfor ve 9 kg potasyum 
ve 1 ton meyve üretimi için ise 2 kg azot, 0.26 kg 
fosfor, 1.83 kg potasyum gerekli olduğu bildirilmiştir 
(Röber and Schaller, 1985).  

Çalışmada kullanılan materyallerin de bitki besin 
elementi analizleri yapılmış ve elde edilen verilere 
göre bazı uygulamalarda takviye olarak mineral gübre 
ilave edilmiştir. Mineral gübre olarak; mono amonyum 
fosfat, potasyum sülfat, amonyum nitrat, potasyum 
nitrat ve kalsiyum nitrat gübreleri kullanılmıştır.  

Denemede test bitkisi olarak, sivri biber (Capsicum 
annuum L.) kullanılmıştır. Biber bitkisi (Capsicum 
annuum L.), ülkemizde tarım alanları için potansiyel bir 
risk olan tuzluluk sorununun yaygın olarak görüldüğü 
kurak ve yarı kurak birçok bölgede, açıkta ve örtü 
altında yetiştiriciliği yapılan en önemli sebzelerden 
biridir. 2015 yılındaki örtü altı sivri biber üretimimiz 
385 548 ton olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2016).  

İki vejetasyon dönemi içerisinde gerçekleşen 
araştırmada, her vejetasyonda iki toprak örneği       
(dikim ve hasat dönemleri) alınarak toplam dört         
adet örnekleme yapılmıştır. Çalışmanın deneysel 
analizleri Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak     
Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü laboratuvarlarında 
yapılmıştır. Laboratuvarda hava kurusu haline getirilen 
toprak örnekleri, 2 mm’lik elekten geçirildikten sonra 
analizlerde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir 
(Soil Survey Staff, 1951). Toprakların dane büyüklüğü 
dağılımı yani % kum, % mil ve % kil fraksiyonları 
hidrometre yöntemi uygulanarak belirlenmiştir 
(Bouyoucos, 1962). Her fraksiyon için bulunan veriler 
bünye üçgenine uygulanarak toprak örneklerinin 
bünyeleri belirlenmiştir (Black, 1965). Toprak pH’sı, 
sature toprak macununda cam elekrotlu pH-metre ile 
belirlenmiştir (Jackson, 1967). Toprağın elektriksel 
iletkenliği (EC) U.S.Salinity Lab. Staff’a göre cam 
elektrotlu EC-metre ile analiz edilmiştir (U.S. Salinity Lab. 
Staff., 1954). Kireç yüzdesi (%CaCO3) Scheibler 
kalsimetresi ile analiz edilmiştir (Tüzüner, 1990). Organik 
madde, Modifiye Walkley-Black yöntemine göre 
belirlenmiştir (Nelson and Sommer, 1982). Toprak 
örneklerinin toplam azot miktarları modifiye makro 
Kjeldahl yöntemi ile, alınabilir Na, K, Ca, Mg değerleri pH 
değeri 7 olan 1 N NH4OAc ile çalkalanarak elde edilen 
süzüklerde Na, K, Ca değerlerini fleymfotometrede, Mg 

değerleri ise atomik absorbsiyon spekrofotometresinde 
tayin edilmiştir (Kacar, 1995). Toprak örneklerinin 
alınabilir fosfor miktarları Olsen yöntemine göre 
kolorimetrik olarak tayin edilmiştir (Olsen and 
Sommers, 1982). Toprakların alınabilir Fe, Cu, Zn, Mn 
değerleri 20 g hava kurusu toprak örneğinin 40 ml 
DTPA+CaCl2+TEA ile çalkalanıp süzülmesi sonucu 
atomik absorbsiyon spektrofotometrede okunarak 
belirlenmiştir (Lindsay and Norvell, 1978). 

Araştırmada biber bitkisinin su isteğine göre           
tarla kapasitesindeki su miktarının %70’inin altına 
düşülmeyecek şekilde damla sulama sistemi kullanılarak 
sulama yapılmıştır. Her parselden hasat edilen biber 
bitkileri, her hasatta tartılarak yaş ağırlıkları belirlenmiş 
ve daha sonra toplam verimler parsel alanı üzerinden kg 
da-1 olarak hesaplanmıştır. İlk hasat başladıktan sonra 
haftada bir kez hasat yapılmıştır. Araştırmadan elde 
edilen sonuçlar ise varyans analizi (ANOVA) ve Tukey 
testi gibi istatistiksel yöntemler yardımı ile analiz 
edilmiştir. Bu analizler Minitab 16 ve SPSS 21 yazılımları 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 
ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 
 Toprağın Kimyasal Özellikleri 
Uygulamalar öncesi deneme toprağının pH’sı 7.71 

olarak analiz edilmiştir. Bütün uygulama dozlarının 
toprak örneklerinin pH’sı üzerine etkisi istatistiksel 
olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Kompost ve ahır 
gübresi uygulamaları ile bu değer 7.70 ile 7.85 arasında 
bir değişim göstermiştir. Toprağa uygulanan farklı 
organik materyaller kontrol parseline göre toprağın pH 
değerlerinde çok az (%1.9) bir artış sağlamış ve hafif 
alkali (7.4-7.8) sınırları içinde kalmıştır (Kellogg, 1952). 
Biber bitkisi yetiştiriciliğinde toprak pH’sının 6.0-6.5 
arasında olması istenir (Duman, 2005). Maksimum        
pH değerleri 4 t da-1 kompost ile 6 numaralı 
uygulamadan belirlenmiştir (Çizelge 3). Denemede 
kullanılan sera atığı kompostu (8.79) ve ahır gübresi 
(8.43) materyallerinin yüksek pH’ya sahip olmalarından 
dolayı toprak pH’sında bir miktar artış olması beklenen 
bir sonuç olup bitki beslenmesi açısından herhangi bir 
olumsuzluk yaratmamıştır.  

Kompost ve ahır gübresi uygulamalarıyla toprakların 
elektriksel iletkenlik (EC) değerlerinde artış olmuş ve 
1457 ile 1493 μS cm-1 arasında değişen değerler elde 
edilmiştir. En yüksek tuzluluk değerleri 4 t da-1 ahır 
gübresi+NPK parsellerinde analiz edilmiştir. Kompostun 
EC değeri 1772 μS cm-1; ahır gübresinin ise 2700 μS cm-1 

olarak belirlenmiş ve bu atıkların uygulamasıyla tuzsuz 
olan deneme alanının tuz içeriği çok az miktarda artmış 
ve tuzsuz (0–2000 μS cm-1) sınıfına (USDA, 2002) girmiştir 
(Çizelge 4).  
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Çizelge 3. Uygulamaların birinci ve ikinci vejetasyon dönemlerinde alınan toprak örneklerinin pH değerleri üzerine etkisi (Tukey testi, p≤0.05). 
Table 3. Impact of treatments on pH values of first and second vegetation soil samples (Tukey’s test, p≤0.05). 

 
Çizelge 4. Uygulamaların birinci ve ikinci vejetasyon dönemlerinde alınan toprak örneklerinin EC değerleri üzerine etkisi (Tukey testi, p≤0.05). 
Table 4. Impact of treatments on EC values of first and second vegetation soil samples (Tukey’s test, p≤0.05). 

 
Toprağın organik madde içeriği farklı uygulamalar 

sonucunda %1.48 ile 4.36 arasında değişim göstermiştir.  
Kontrol parsellerine göre toprağın organik madde 
içeriği yaklaşık olarak %184’lik belirgin bir artış 
göstermiştir. Birinci ve ikinci vejetasyon dönemlerindeki 
en yüksek organik madde miktarları 4 t da-1 ahır 
gübresi+NPK uygulamalarında belirlenmiştir (Çizelge 5). 
Çalışmada kullanılan materyallerden kompostun 

organik madde içeriği %30; ahır gübresinin ise         
%57.8 olarak analiz edildiğinden bu materyallerin 
uygulanması ile toprağın organik madde içeriğinde 
artışların gözlenmesi olumlu yöndedir. Toprak 
örneklerinin organik madde içeriği (Walkley-Black 
yöntemine) %4-8 arasında analiz edildiği için organik 
madde yönünden zengin olarak sınıflandırılmaktadır  
(Nelson and Sommer, 1982).  

 
Çizelge 5. Uygulamaların birinci ve ikinci vejetasyon dönemlerinde alınan toprak örneklerinin OM içeriği üzerine etkisi (Tukey testi, p≤0.05). 
Table 5. Impact of treatments on OM content of first and second vegetation soil samples (Tukey’s test, p≤0.05) 

 
Kompost ve ahır gübresi ilaveleriyle topraktaki % 

CaCO3 miktarı %1.16 ile 3.17 arasında değişim 
göstermiştir (Çizelge 6). En yüksek kireç miktarı ise 
%3.17 değeri ile birinci vejetasyon döneminde alınan 
ve 8 t da-1 kompost uygulamasının yapıldığı parselden 
elde edilmiştir. Toprağa uygulanan farklı organik 
materyaller kontrol parsellerine göre toprağın kireç 
içeriğinde %143’lük  bir  artış  göstermiştir.  Denemede  

kullanılan kompost (8.79) ile ahır gübresinin (8.43) 
pH’larının yüksek olmasından dolayı toprakların kireç 
miktarının artması beklenen bir sonuçtur. 

Toprakların katyon değişim kapasitesi (KDK) 
değerleri, kompost ve ahır gübresi uygulamaları 
sonucu istatistiksel olarak (p<0.05) önemli 
bulunmuştur (Çizelge 7). 3 ve 6 numaralı uygulamalar 
ile 4 ve 7 numaralı uygulamalar arasında istatistiksel 

Uygulamalar 
pH 

I. Vejetasyon  II. Vejetasyon  
1 (NPK) 7.74 d 7.71 d 
2 (4 t da-1 ahır gübresi+NPK) 7.72 d 7.71 d 
3 (4 t da-1 kompost+NPK) 7.80 c 7.77 c 
4 (8 t da-1 kompost+NPK) 7.82 b 7.78 bc 
5 (Kontrol) 7.70 e 7.70 d 
6 (4 t da-1 kompost) 7.85 a 7.83 a 
7 (4 t da-1 ahır gübresi) 7.81 bc 7.78 bc 
8 (8 t da-1 kompost) 7.82 b 7.79 b 

Uygulamalar 
EC ( μS cm-1) 

I. Vejetasyon II.Vejetasyon 
1 (NPK) 1476 f 1471 d 
2 (4 t da-1 ahır gübresi+NPK) 1493 a 1488 a 
3 (4 t da-1 kompost+NPK) 1483 d 1478 b 
4 (8 t da-1 kompost+NPK) 1485 c 1479 b 
5 (Kontrol) 1465 g 1457 e 
6 (4 t da-1 kompost) 1481 e 1474 c 
7 (4 t da-1 ahır gübresi) 1489 b 1480 b 
8 (8 t da-1 kompost) 1481 e 1473 cd 

Uygulamalar 
OM (%) 

I.Vejetasyon II.Vejetasyon 
1 (NPK) 1.82 f 1.55 e 
2 (4 t da-1 ahır gübresi+NPK) 4.36 a 4.20 a 
3 (4 t da-1 kompost+NPK) 4.03 d 3.84 c 
4 (8 t da-1 kompost+NPK) 4.09 c 4.02 b 
5 (Kontrol) 1.80 f 1.48 f 
6 (4 t da-1 kompost) 3.54 e 3.34 d 
7 (4 t da-1 ahır gübresi) 4.32 b 4.19 a 
8 (8 t da-1 kompost) 4.10 c 3.98 b 
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olarak fark bulunmaz iken, 8 t da-1 kompost 
uygulamasının yapıldığı toprak örneklerinde en 
yüksek KDK değerleri belirlenmiştir. Kontrol 
parsellerine göre meydana gelen artış oranı en fazla 
%12 ile birinci vejetasyonda 8 numaralı uygulamadan 
2.87 me 100 g-1 olarak analiz edilmiştir. Organik 

madde ile KDK arasında pozitif  bir ilişki olduğu 
bilinmektedir. Topraktaki organik  madde miktarı 
arttıkça katyon değişim kapasitesinin artması 
beklenen bir gelişmedir. Denemede kullanılan 
kompost (%30) ve ahır gübresinin (%57.8) içerdikleri 
OM değerlerinin bu artışı sağlamada etkisi büyüktür. 

 
Çizelge 6. Uygulamaların birinci ve ikinci vejetasyon dönemlerinde alınan toprak örneklerinin CaCO3 içeriği üzerine etkisi (Tukey testi, p≤0.05). 
Table 6. Impact of treatments on CaCO3 content of first and second vegetation soil samples (Tukey’s test, p≤0.05). 

 
Çizelge 7. Uygulamaların birinci ve ikinci vejetasyon dönemlerinde alınan toprak örneklerinin KDK değerleri üzerine etkisi (Tukey testi, p≤0.05). 
Table 7. Impact of treatments on CEC values of first and second vegetation soil samples (Tukey’s test, p≤0.05). 

 

Verim 
Tüm uygulamalar biber bitkisinin verimini istatistiksel 

(p<0.05) olarak arttırmıştır. Genel olarak verim değerleri 
incelendiğinde, en çok artışın  ikinci vejetasyon 
döneminde     (2015     ilkbahar)     olduğu     belirlenmiştir.   

 

Denemenin   birinci   vejetasyon döneminde (2014 kış) 
meydana gelen aşırı soğuk ve kar sonucu verimde 
azalmalar görülmüştür. Maksimum toplam verim ise 2 
numaralı (4 t da-1  ahır gübresi+ NPK) uygulamadan 
2856 kg da-1 olarak analiz edilmiştir (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Biber bitkisinin verim değerleri [Uygulamalar (1): NPK, (2) 4 t da-1 ahır gübresi+NPK, (3) 4 t da-1 kompost+NPK, (4) 8 t da-1 
kompost+NPK, (5) Kontrol, (6) 4 t da-1 kompost, (7) 4 t da-1 ahır gübresi, (8) 8 t da-1 kompost] (Tukey testi, p≤0.05). 
Figure 1. Pepper yield values [Treatetments (1): NPK, (2) 4 t da-1 farmyard manure+NPK, (3) 4 t da-1 compost+NPK, (4) 8 t da-1 compost+NPK, 
(5) control, (6) 4 t da-1 compost, (7) 4 t da-1 farmyard manure, (8) 8 t da-1 compost](Tukey’s test, p≤0.05). 

Uygulamalar 
CaCO3 (%) 

I. Vejetasyon II. Vejetasyon 
1 (NPK) 1.33 c 2.03 ab 
2 (4 t da-1 ahır gübresi+NPK) 1.30 c 1.33 bc 
3 (4 t da-1 kompost+NPK) 2.20 b 1.56 abc 
4 (8 t da-1 kompost+NPK) 3.13 a 1.83 abc 
5 (Kontrol) 1.47 c 1.30 bc 
6 (4 t da-1 kompost) 2.43 b 2.23 a 
7 (4 t da-1 ahır gübresi) 1.43 c 1.16 c 
8 (8 t da-1 kompost) 3.17a 1.90 abc 

Uygulamalar 
KDK (me 100 g-1) 

I.Vejetasyon II.Vejetasyon 
1 (NPK) 2.55 e 2.37 e 
2 (4 t da-1 ahır gübresi+NPK) 2.74 b 2.47 c 
3 (4 t da-1 kompost+NPK) 2.65 d 2.44 cd 
4 (8 t da-1 kompost+NPK) 2.70 c 2.45 cd 
5 (Kontrol) 2.41 f 2.30 f 
6 (4 t da-1 kompost) 2.64 d 2.43 d 
7 (4 t da-1 ahır gübresi) 2.70 c 2.51 b 
8 (8 t da-1 kompost) 2.87 a 2.69 a 
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Ertekin (2002), cam serada ilkbaharda yetiştirilen 

biberden elde edilen verim değerlerinin 5 t da-1 
olduğunu bildirmiştir.  Ayrıca bitki verim değerlerinin, 
toprak bünyesine göre değiştiği birçok araştırmacı 
tarafından belirlenmiştir (Stone et al., 1985; Miller et 
al., 1988; Wright et al., 1990). Çerçioğlu (2006), tütün 
atığı ve ahır gübresi karışımlarının baş salata 
yetiştiriciliğinde toprak özellikleri ve verime olan 
etkileri ile ilgili yürüttüğü tez çalışmasında dekara 5 
ton organik materyal uygulaması ile marul bitkisinin 
veriminde artışlar belirlemiştir. Marul verimi özellikle 
%100 tütün tozu kompostunun kullanıldığı 
parsellerde birinci ve ikinci hasat dönemleri toplamı 
10.27 t da-1 olarak hesaplanmıştır.  

Bu araştırmadan biber verimi ile ilgili elde edilen 
bulgular, literatürdeki sonuçlar ile uyumlu 
bulunmuştur. Ayrıca, çalışmada kullanılan organik 
madde içeriği yüksek bu materyallerin uygulanmasına 
paralel olarak verimde olumlu yönde artışlar 
sağlanacağı beklenen bir sonuçtur.  

 
SONUÇ 
Bitkisel atıklar veya agro-endüstriyel atıkların 

tarımda başarılı bir şekilde kullanılabileceği yapılan 
pek çok çalışma ile belirlenmiştir. Sera atıklarının ciddi 
bir organik madde kaynağı olmasının yanında 
içerdikleri bazı bitki besin maddeleri açısından da 
önemli bir potansiyele sahiptir. Seralardan elde edilen 

bitkisel atıkların kompostlaştırılarak değerlendirilmesi 
ile hem toprakların bitki besin maddesi ve organik 
madde miktarı önemli derecede arttırılarak kullanılan 
kimyasal gübre miktarı azaltılacak hem de yakılması 
sonucunda ortaya çıkan çevre kirliliği önlenmiş 
olacaktır. 

Denemede kullanılan sera atığı kompostunun farklı 
dozlarının biber bitkisinin verimi ve toprağın kimyasal 
özellikleri üzerine olumlu bir etki sağlaması nedeniyle 
diğer organik gübrelere alternatif olarak kullanıla-
bilecektir. Ancak bu kompostun değerlendirilmesinde 
kullanılacak olan atığın özelliğinin (içeriğinin) 
bilinmesi tarımsal üretimde başarı oranını daha da 
yükseltecektir. Atığın sahip olduğu özelliklere göre, 
belirli dozlarda toprağa uygulanarak kullanılması 
mümkün olabilecektir. Ayrıca çevreye gelişigüzel 
atılan ve çevre kirliliğine sebep olan bu atıklardan 
organik madde ve bitki besin maddesi kaynağı olarak 
yararlanılması ile ülke ekonomisine katkı sağlanmış 
olunacaktır. 
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