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GÜBRE PAKETİ – HÜMİK+YOSUN+NPK 10:10:10 

 

Bu paket içeriğinde aşağıdakiler vardır. 

✓ 1 adet (300 ml) HÜMİK – Hümik - Fülvik Asit 

✓ 1 adet (300 ml) YOSUN – Deniz Yosunu Gübresi 

✓ 1 adet (300 ml) NPK 10:10:10 – Dengeli Kimyevi Gübre 

✓ Örnek Gübreleme Takvimi 

✓ Bonsai Gübreleme Bilgi Notu 

Hiç bir gübreleme organik gübreleme kadar bitkiler ve topraktaki mikroorganizmalar için 

faydalı ve zengin olamaz. Organik gübrelerin içinde varlığından bile habersiz olduğumuz bir 

çok yapı hem bitki tarafından hem de topraktaki mikroorganizmalar tarafından kullanılır. 

Organik gübrelerin besleyici özellikleri daha iyidir ve kullanımları daha güvenlidir. Bu sebeple 

gelişimini tamamlamış ağaçlarda, ibreli gruplarda organik gübre kullanımı önerilir. Gelişim 

aşamasındaki ağaçlar için de kullanımı uygundur. Kimyevi içerikli NPK 10:10:10 ile bir 

bitkinin ihtiyaç duyacağı temel tüm elementleri doğru zamanda ve doğru şekilde 

verebilirsiniz. Bu set ile hem kuvvetli ve zengin bir toprak yapısı elde edersiniz, hem de 

gelişimi doğrudan kontrol edebileceğiniz bir gübreleme programına sahip olursunuz. 

• HÜMİK – Hümik Fülvik Asit 

Toprak ortamındaki elementler için bağlayıcı (mıknatıs gibi) görevi görür. Yapraktan ve 

topraktan uygulanabilir. Toprak içerisindeki yararlı mantar ve bakterileri besler, kök gelişimine 

yardımcı olurken kökleri zararlılara karşı korumaya destek olur. 2 haftada bir kullanılabilir. 

Köklenmeyi teşvik eder, gübrelemeyi kolaylaştırır ve gübreleme etkisini artırır. Çimlenmeyi, 

çiçeklenmeyi kolaylaştırır. 

• YOSUN – Deniz Yosunu Gübresi 

Toprak içindeki mikroorganizmaları besler. Bitkiler için birçok hormonu hazır olarak 

içerir veya bu hormonların yapıtaşlarını içerir. Normal gübreleme ile bitkiye sunulamayacak 

elementleri ve hormonları toprak ortamına kazandırarak normal gübrelemeyi zenginleştirir. 

Bitkileri genel olarak güçlendirir, dirençlerini artırır. Ayrıca içeriğine sonradan dahil edilmiş 

yararlı bakteriler ve Bonsailerde lateral gelişimi desteklemeye yardımcı olacak özel 

aktivatörlerle desteklenmiştir. 

Piyasadaki hemen hemen her deniz yosunu gübresi ısıl işlem görmüş ürünler olup 

içerikleri oldukça fakirdir. Isıl işlem görmeden hazırlanan deniz yosunu gübreleri içerik olarak 

daha zengindir. Bu ürün ısıl işlem görmemiştir. 

• NPK 10:10:10 – Dengeli Kimyevi Gübre  

Kimyevi gübreler bitkiler tarafından hazır tüketilebilecek formda elementleri içerirler. 

İçeriğin kaynak olarak zengin olması bitkilerin ihtiyacını daha iyi karşılanmasına yardımcı 

olur. Ayrıca toprağa hızlı karışıp bitki bünyesine kolay katılabileceği için hızlı etki ederler. 

Gelişimini tamamlamış, yavaş büyüme isteyen Bonsailerde düşük oranlarda kullanılmalıdır. 

Tavsiye edilen oranlarda kullanılması güçlenmeyi artırarak büyümeyi hızlandırabilir. 
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Gelişim aşamasındaki bonsailer için örnek kullanım takvimi: 

 
PZT SALI ÇAR PER CUM CMT PZR 

1. HAFTA HÜMİK+NPK       

2. HAFTA YOSUN       

3. HAFTA HÜMİK+NPK       

4. HAFTA YOSUN       

5. HAFTA 
1 HAFTA GÜBRE UYGULAMASI YAPMADAN DEVAM EDİN! 

 

Sulamanın seyrekleştiği (2-3 günde bir sulama yaptığınız) dönemlerde gübreleme 

aralıklarını +4 gün öteleyerek planlayın.  

HÜMİK ve YOSUN kullanımına yaz ve kış aylarında ayda bir veya iki kez olacak 

şekilde uygulanmaya devam edilebilir. 

Hasta ağaçlarınızı gübrelemeyin. Toprak karışımınız inorganik değilse tüm uygulamalar 

arasına 2-3 gün fazladan boşluk katmanız daha sağlıklı olacaktır. 

 

Gelişimini tamamlamış bonsailer için örnek kullanım takvimi: 

 
PZT SALI ÇAR PER CUM CMT PZR 

1. HAFTA HÜMİK    NPK   

2. HAFTA        

3. HAFTA YOSUN       

4. HAFTA   HÜMİK     

5. HAFTA NPK       

6. HAFTA    YOSUN    

7. HAFTA 1 veya 2 HAFTA GÜBRE UYGULAMASI YAPMADAN DEVAM EDİN! 

 

 Gelişim hızını aşağıda tutup sağlıktan ödün vermemek adına gübre kullanım oranlarını 

azaltabilir, kullanım sıklığını seyreltebilirsiniz. Özellikle HÜMİK toprağı canlı tutacak ve bitki 

direncini yükseltecektir. YOSUN ve NPK bitki gelişimine güçlenme etkisi yaptırarak gelişim 

hızını yükseltebilir, bu sebeple daha seyrek kullanılabilirler. 
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Gübreleme 

Gübre nedir? 

Gübreler bitki için ek gıdadır, takviyedir. Bitkiler büyümek için kendi ürettikleri şekeri 

parçalayarak enerji üretirler ve topraktan aldıkları takviye besinlerle (mikro elementler) 

büyürler. Takviye besinler olmazsa büyüme yine çok yavaş da olsa devam eder ancak ihtiyaç 

duyulan mikro elementler olmadığı için gübresiz büyüyen doku daha eksik ve zayıf olur. Bu 

sebeple doğru zamanlarda gübre yaparak toprak ortamı zenginleştirilmelidir.  

Biz gübreleme yaparken genellikle ağacımızı değil, topraktaki yararlı bakteri ve 

mantarları gübreliyoruz (organik gübreleme). Onlar bu verdiğimiz gübreleri yiyor ve 

depoluyorlar. Bu mantar ve bakteriler de onları yiyen yararlı nematodlar tarafından 

parçalandıkça ortaya bitki için kullanılabilir mikroelementler çıkıyor. Dolayısıyla organik 

gübrelemede biz, topraktaki mantar ve bakterileri besliyoruz. Onların çokluğu ve zenginliği 

kök sağlığını ve dolayısıyla ağacımızın sağlığını etkiliyor. 

Yararları Zararları 

• Bitkinin ihtiyaç duyduğu 

mikroelementleri toprak ortamına 

kazandırır. 

• Büyüme için gerekli 

mikroelementlerin çokluğu büyüme hızını, 

yeni doku kalitesini etkiler. 

• Fazla gübre fazla büyüme demektir. 

• Toprak ortamı ne kadar zengin ve 

kuvvetli olursa bitkimiz o kadar dayanıklı 

ve sağlıklı olur. 

• Doğru budama ile desteklenirse 

bonsaide çok hızlı ve etkili sonuçlar 

alınabilir. 

• Toprakta tuzluluğu artırır. Tuzluluk 

artarsa ters osmoz oluşur ve toprak 

köklerin suyunu çekmeye başlar. Kökler 

kurur ve kök yanması meydana gelir. 

• Fazla gübreleme de istenmeyen 

uzunlukta boğum aralıkları oluşabilir. 

Yaprak boyutları, ibre uzunlukları artabilir.  

• Bonsailerde yanlış budama ile (ya 

da budamama ile) istenmeyen sonuçlar 

alınıp birkaç yıllık geriye dönüşe sebep 

olabilir. 

• Yanlış gübreleme toprak 

ortamındaki yararlı mikroorganizmaları 

öldürebilir. 

  

Kök Yanması 

Gübreler toprak için tuzluluğu artıran maddelerdir. Toprakta tuzluluk oranı çok artarsa 

toprak köklerden daha yoğun ortam haline gelecektir. Böylece bu tuz yönünden yoğun olan 

toprak, su yönünden daha zengin olan köklerden su çekmeye başlayacaktır. Böylece 

köklerdeki su ağaca değil toprağa karışarak tuzluluğu azaltmaya çalışacaktır. Bunun 

sonucunda da kökler susuz kalacağı için hızla kuruyup ölecektir. Bu olaya kök yanması 

diyoruz. Kök yanmasını yaşamamak için yavaş salınımlı katı gübrelerin kullanılması ve 

organik gübreleme yapılması daha doğrudur. Kimyasal gübrelemede kök yanması riski daha 

yüksektir. 

 

Mikro ve Makro (NPK) Elementler 

N: Azot. Ağaçların yeşil aksamı için gereklidir. Yapraklar, yeni büyüyen doku  bolca 

azota ihtiyaç duyar. Azot eksikliğinde büyüme hormonu (oksin) üretimi de azalır. Dolayısıyla 

büyüme yavaşlar. Azot eksikliğinde yaprak ayası beyaza dönmeye başlarken damarları koyu 
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yeşil kalmaya devam eder. Ağaçlar için amonyum bazlı azot kaliteli azottur. Azot fazlalığında 

yapraklar koyu yeşile döner, boğum aralıkları artar, yaprak ve ibre boyları uzar. 

 

P: Fosfor. Ağaçların genel yapısı için çok önemlidir. Vasküler yapıyı, iletim 

hatlarındaki enzimlerin yapısını fosfor oluşturur. Eksikliğinde ağaç güçsüz kalır, iletim 

damarlarında tıkanmalar başlar. Fosfor eksikliğinin ilk evrelerinde yapraklar üzerinde 

morarmalar görülebilir. Büyüme döneminde büyüme sekteye uğruyorsa fosfor eksikliğinden 

kaynaklanabilir. İleri safhalarda alt yapraklarda ve iç kısımlarda yapraklar sürekli renk 

değiştirip ölmeye başlarlar ve bitki hastalıkları yavaş yavaş baş gösterir. Çiçeklenmeyi artırır, 

fazlalığında büyük ve daha canlı renklere sahip çiçekler görülür. 

 

K: Potasyum. Ağacın genel güç ve sağlığı için önemlidir. Yapraklardaki hava 

alışverişini etkiler. Hücrelerin enerji üretimine etki eder. Eksikliğinde fotosentez ve enerji 

tüketimi azalır, dolayısıyla güçsüzleşme başlar. Eksikliğinde yaprak ayalarının dış 

çeperlerinde susuzluk etkisine benzer renk değişimi ve kurumalar başlar. 

 

Bu üç element (NPK) makro, yani ana elementlerdir. Bitkiler diğer elementler için de 

en çok bunları tüketir. Gübre paketlerinde içeriğine göre NPK değerleri yazar. Mesela NPK 

10:10:10, dengeli yani her NPK elementinden 10 birim olduğu anlamına gelir. 20-20-20 bizim 

için dengeli gübre üst sınırıdır. Bunun üzerine çıkan gübrelerde daha fazla seyreltme 

yapmamız gerekir. Yani 20:20:20 olan bir gübrenin tavsiye edilen kullanımı 10 ml/lt ise bunu 

bu şekilde kullanabiliriz. Ancak 40:40:40 yazan bir gübrenin tavsiye edilen kullanım oranı 10 

ml/lt ise bizim bunu 5ml/lt nin altında kalacak şekilde kullanmamız daha emniyetli olacaktır. 

Bu ana elementler dışında toprakta bolca farklı (toplam 42 çeşit mikroelement) 

mikroelementler de vardır. Bunlardan demir elementi önemli yer tutar. Demir eksikliğinde 

azot kullanılamaz, dolayısıyla toprakta azot olsa bile demir olmaması durumunda azot 

kullanılamaz. Bunu gidermek için toprağa bir tane demir çivi atan bonsai sanatçıları vardır. 

Bunun dışında şelatlı (yani suda çözünebilir ve bitkinin kullanabileceği formda) demir 

uygulaması yapılabilir. 

Gübrelemenin faydalı olabilmesi için toprak pH’ı da önemlidir. pH yükseldikçe 

toprağın yapısı etkileneceği için mikroorganizmalar tarafından gübre kullanımı da azalmaya 

başlar. Bu sebeple dönem dönem toprağa pH ayarlaması yapmak gerekebilir. Bunun için 

sulama suyuna 2-3 ayda bir kez bir damla sirke veya lime sülfür damlatan bonsai sanatçıları 

vardır. Araştırılmadan uygulanmamalıdır. 

Organik ve İnorganik 

Gübrelemede toprak ortamındaki yararlı mikroorganizmaları beslediğimizi söyledik. 

Bizim ağaçlarımız da bu mikroorganizmalarla etkileşime geçerek simbiyotik bir yaşam alanı 

oluştururlar ve mutualist (iki tarafa da kazandıran) ilişkilerle hem bu yaşam alanını beslerler 

hem de onlardan gübre ihtiyacını alırlar. Dolayısıyla hedefimiz bu simbiyotik yaşamı 

beslemek olmalıdır. Bunu da organik gübreleme ile elde edebiliriz. Kullanacağımız inorganik 

gübreler bu yaşama zarar verebilir. Zararlarını mutlaka göz önünde bulundurarak kimyasal 

gübre kullanmalıyız ya da kullanmamalıyız. 

Toprak içindeki mikroorganizma çeşitliliği 75 bin farklı türün üzerindedir ve bilimsel 

olarak bunların sadece 5 bin tanesi tanımlanabilmiştir. Dolayısıyla laboratuvar ortamında 

üretilecek bir gübre ile bu bilinmeyen 70 bin tür yararlı mikroorganizmayı oluşturmak ya da 
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beslemek çok zordur (imkansız da denilebilir). Bu sebeple organik gübreler kullanarak bilip 

bilmediğimiz tüm yararlı mikroorganizmaları besleriz.  

Gübrelemenin Amaçları 

Her işlemde olduğu gibi gübrelemede de ezbere uygulama yapmıyoruz. Gübreleme 

neye sebep olur bunları ölçüp tartıp ne istediğimize göre nasıl gübreleme yapacağımıza 

karar veriyoruz! 

• Sağlık ve Güç (Kök ve Vasküler Sistem) 

Öncelikle ağaçlarımızın sağlıklı ve güçlü olmasını istiyoruz. Bu sebeple kök sistemini 

kuvvetlendirip toprak ortamını zenginleştirmeliyiz ki ağaçlarımız hem zararlılara karşı koruma 

altında olsun hem de sağlıkla ve güçlü bir şekilde büyümelerine devam etsin. Bu esnada 

önem vereceğimiz gübreleme genel olarak vasküler (damar, iletim hatları) yapıyı ve kök 

sistemini kuvvetlendirmeye yönelik olmalıdır. Dengeli gübreler (5-5-5, 15-15-15) kullanılarak 

bu amaca kısa zamanda ulaşılabilir. Ayrıca gübreleme etkisini daha hızlı alabilmek için 

yapraktan da gübreleme yapılabilir. Bu dönemde budama yapmamak ağacın 

kuvvetlenmesini hızlandıracaktır. Yine de yapıyı bozmamaya dikkat etmek gerekir. Yapraktan 

gübre uygulaması yapılabilir. 

• Gelişim (Dallanma) 

Ağaçlarımızı istediğimiz sağlığa ve güce kavuşturduktan sonra gelişimi artırmak için 

(dallanma, geri sürgün) gübrelemeyi buna uygun olacak şekilde değiştiririz. Azot oranı 

nispeten yüksek gübreler kullanarak oksin (büyüme hormonu) üretimini artırırız. Yeşil aksamı 

kuvvetlendiririz ve gelişim daha da hızlanır. Bu dönemde yapraktan gübrelemeyi de 

artırabiliriz. Örnek olarak ‘sağlık ve güç’ gübrelemesinde 2 ayda bir yaprak gübrelemesi 

yapıyorsak ‘gelişim’ gübrelemesinde bunu ayda bire indirebiliriz. 

• Mevcut Durumu Koruyucu (Bitmiş Bonsailerde) 

Artık bu noktada ağacımızda daha fazla kök terbiyesine, güçlenmeye ve dallanmaya 

ihtiyaç duymuyoruz. Elimizde bitmiş ve formunu oluşturmuş bir bonsaimiz var. Bunun mevcut 

durumunu korumaya yönelik, gücünü çok artırmadan ve azaltmadan gübreleme yapmalıyız. 

Bu esnada azot oranı nispeten düşük gübreler kullanılabilir. Gübreleme sıklığı azaltılabilir ya 

da dönemine göre hiç gübreleme yapılmayabilir. Yapraktan gübreleme hiç yapılmayabilir ya 

da çok aza indirilebilir.  

 

Hümik Asit ve Fülvik Asit 

 

Bu iki ‘gübre’ çeşidi de aynı sayılabilir. Hümik asit molekül boyutu olarak daha 

büyüktür ve toprak ortamını zenginleştirmek için kullanılması daha uygundur. Fülvik asit ise 

daha küçük yapıda moleküle sahiptir, bu sebeple hem topraktan hem de yapraktan uygulama 

yapılabilir. Bu iki gübre de topraktaki diğer mikroelementleri kendine bağlar ve suda 

çözünebilir hale getirir. Topraktaki yararlı mantar ve bakterileri besler. Ağaçlarımızın kök 

sistemini geliştirerek büyümeyi teşvik ederken zararlılara karşı duvar oluşturur. Kök ile toprak 

ortamı arasındaki bağlantıyı sağlayan yapılar olarak düşünülebilir. 

 


