
Örneklerin Etiketlenmesi ve Laboratuvara Gönderilmesi 

Yaprak örnekleri delikli naylon torbalara alındıktan sonra; 
örneğin alındığı tarla veya arazi sahibinin adı, örneğin 
alındığı tarih, yetiştirilen ürün, ağaç ise yaşı ve yerini 
belirten iki adet etiket yazılarak biri torbanın içine atılır, 
diğeri ise torbanın ağzına bağlanır. 

Alınan yaprak örnekleri en kısa zamanda laboratuvara 
ulaştırılmalıdır. Aynı gün laboratuvara gönderilemeyen 
örnekler buzdolabında kısa bir süre için saklanabilir. 

Ayrıntılı Bilgi için; 

İl ve İlçe Müdürlüklerimize Başvurunuz. 
Aydın il Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Tel: 0 256 211 30 00 
www.aydintarim.gov.tr 

YAPRAK ÖRNEĞİ 
NASIL ALINMALIDIR ? 

0 256 211 30 00 www. aydi nta ri m. gov.tr 

http://www.aydintarim.gov.tr
http://www.aydintarim.gov.tr


Analiz sonuçlarına göre gübrelemenin önemi arttıkça 
yaprak analizinin önemi de artmaktadır. Yaprak analizi ile; 
bitkinin Bitki Besin Elementi eksiklikleri tespit edilebilmek
tedir. Ancak sağlıklı sonuca ulaşmak için yaprak analizinin, 
toprak analizi ile birlikte yapılması önerilmektedir. 

YAPRAK ÖRNEĞİ NASIL ALINIR? 

1. Alınan yaprak örneklerinin tür ve çeşit özellikleri aynı 
olmalıdır. Karışık olarak örnek alınmamalıdır. 

2. Özellikle meyve ağaçları bir bahçede farklı yaşlarda 
bulunabilir. Örneğin 5 ile 25 yaşındaki ağaçların yaprakları 
karıştırılarak örnek alınmamalıdır. Aynı yaş guruplarındaki 
ağaçlardan örnek almaya özen gösterilmelidir. 

3. Alınan yaprak örnekleri tarla, bahçe veya ağaçları temsil 
etmelidirler. Örnekleme alanının toprak ve bitkilerinde 
farklılıklar varsa örnekler bu alanları temsil edecek şekilde 
ayrı ayrı alınmalıdır. 

4. Yapraklar günün herhangi bir zamanında alınabilir. Ancak 
yaprakların ıslak olmamasına dikkat edilmelidir. 

Meyvelerde Yaprak Örneği Alma Zamanı ve Şekli 

Bahçe içerisinde 1 veya X şeklinde yürüyerek ve bir ağaç 
atlanarak omuz hizasındaki o yıla ait gelişimini tamamlamış 
genç sürgünlerden ve ağacın dört bir tarafından alınmalıdır. 

Elma, Kayısı, Erik, Şeftali, Badem, Armut, Kiraz ve Vişnede 
Yaprak Örneği Alma 

Aynı yıl içerisinde süren sürgünlerin orta kısmında gelişmesini 
tamamlamış yapraklar, ağacın dört yönünden olmak üzere ve 
her ağaçtan 4-8 yaprak sapları ile birlikte alınır. Örnek alınacak 
ağaç sayısı yeterli ve toplam örnek sayısı 50-100 adet olmalıdır. 
Örnek alma zamanı Tem m uz-Ağustos aylarıdır. 

Ceviz: Ç içeklenmeden 6-8 hafta sonra, olgunlaşmış 
sürgünlerden bileşik yaprağın ortasındaki yaprakçık çifti alınır. 
Ağacın dört yönünden olmak üzere 20-25 ağaçtan 30-35 adet 
örnek alınmalıdır. 

Pamuk: ilk çiçekten önce yada ilk tarak görüldüğünde, ana 
gövde üzerinde henüz gelişimini tamamlamamış en genç 
yapraklardan yaklaşık 30-40 adet alınır. 

Bağ: Çiçeklenme dönemi sonunda veya meyve olgunluk 
dönemi başlangıcında meyve salkımlarına bitişik yapraklardan 
sapı ile birlikte toplam 50-100 arası örnek alınmalıdır. 

Çilek: Gelişme dönemi ortasında gelişmesini tamamlayan 
genç yapraklardan 30-50 adet örnek alınır. 

Domates (tarla): Çiçeklenmeden önce ya da ilk çiçeklenme 
sırasında büyüme ucundan itibaren 3. yada 4. yaprak olacak 
şekilde 20-25 yaprak örnek olarak alınır. 

Domates (sera): Meyve bağlama öncesinde ya da sırasında 
genç bitkilerde: 2. ve 3. salkımlara bitişik yapraklar; yaşlı 
bitkilerde: 4. ve 6. salkımlardaki yapraklar olmak üzere 
toplam 20-25 adet alınır. 

Salatalık, Biber ve Patlıcan: Birinci döldeki meyveler 
kendini göstermeye başladığ ı zaman yaprak örneği 
alınmalıdır. Büyüme tepesine en yakın normal iriliğini almış 
gelişmesini tamamlamış genç yaprak örnek almaya uygundur. 
Bir bitkiden 1-2 yaprak olmak üzere toplam 50 adet yaprak 
örneği alınmalıdır. 

Fasulye: Bitkiler fide döneminde ise tüm toprak üstü 
bölümü 20-30 adet bitki olmak kaydıyla alınmalıdır. Ayrıca ilk 
çiçeklenme döneminde ise bitkinin tepesinde tamamen 
gelişmiş 2-3 yaprak bir bitkiden olmak kaydıyla ortalama 20¬ 
30 adet yaprak örneği alınmalıdır. 

Marul ve Ispanak: Bitkiler gelişme döneminin ortasınday
ken olgunlaşmış en genç yaprak olacak şekilde, analiz için 
ortalama 35-40 örnek alınmalıdır. 

Şeker Pancarı: Yetiştirme sezonu ortasında, merkezde en 
genç yaprak ile dışta en yaşlı yapraklar arasında kalan 
tamamen gelişmiş ve olgunlaşmış toplam 30-40 adet yaprak 
örneği alınmalıdır. 

Mıstr: Fide dönemi, tepe püskülü öncesi veya koçan 
sürgününden koçan püskül çıkışına dek, ortalama 20-25 
yaprak alınmalıdır. 


