
1. Ünite 7, Sayfa 143’ün son paragraf› ve formulü afla¤daki flekilde düzeltilmifltir.

A De¤eri: Fried ve Dean adl› araflt›r›c›lar›n E ve L yöntemlerini gelifltirerek hem topraktaki, hem bitkideki, hem de ila-
ve edilen gübre miktarlar›n›n belirlendi¤i en iyi sonuç veren yöntemdir. Bu yöntemde izotopik seyreltme söz konusu
de¤ildir. Temel prensip; topra¤a belirli miktar etiketli gübre ilave etmek ve bitki analiz sonucu, bitkiye standart gübre ve
topraktan gelen bitki besin element (B.B.E) miktar› hesaplamakt›r. Bu ifade matematiksel olarak flöyle gösterilmektedir:

2. Ünite 7, Sayfa 144 “Toprak Verimlili¤i ve Topra¤›n Organik ve ‹norganik Kolloidleri” bafll›¤› alt›ndaki ilk

paragraf›n sonunda bulunan “HCO3
-” ibaresi afla¤›daki flekilde paragraftan silinip düzeltilmifltir.

Kültür topraklar›n›n verim güçleri ile bu topraklar›n kolloid madde kapsamlar› aras›nda yak›n bir iliflki bulunmaktad›r.
Gerçekten toprakta meydana gelen fiziksel ve kimyasal tepkimelerin büyük bölümü kolloid fraksiyonda gerçeklefl-
mektedir. Ayr›ca toprakta biyolojik aktiviteyi de birinci derecede topra¤›n organik kolloid fraksiyonu belirlemektedir.

3. Ünite 7, Sayfa 145 “fiekil 7.2” de sa¤daki elementlerin yükleri afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

4. Ünite 7, Sayfa 157 “Bak›r (Cu)” bafll›¤› at›ndaki üçüncü paragraf›n son cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Bak›r katyonu (Cu) topraklar›n negatif yüklü de¤iflim kompleksleri (kolloidler) taraf›ndan tutulur. Fakat Cu di¤er
katyonlarla kolayca yer de¤ifltirerek aç›¤a ç›kabilir. Aç›¤a ç›kan Cu, kireçli alkalin topraklarda çözünmez flekildeki
bak›r karbonat (Cu CO3) bilefli¤ini oluflturur.

5. Ünite 9, Sayfa 194 “Bitkilerin Fosfor (P) Al›m›” bafll›¤› alt›ndaki ilk paragraf›n ikinci cümlesi afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.

Fosfor, bitkiler için önemli besin elementlerinden biri olup, topraktaki toplam miktar› genellikle % 0,02 ile 0,14 aras›n-
da de¤iflir. Bu miktar›n çok küçük bir bölümü bitkiler taraf›ndan al›nabilir formdad›r. Bitkiler P’u asit tepkimeli toprak-

larda primer ortofosfat iyonu (H2PO4
-), alkali tepkimeli topraklarda ise sekonder ortofosfat iyonu (HPO4

-2) fleklinde

al›rlar. Bitkilerin P al›m› topraklardaki formlar›na, bitki çeflidine, bitkinin katyon absorbsiyon özelli¤ine, kök geliflmesi-
ne, kök tüylerinin uzunlu¤una, kimi bitkilerin beslenme durumuna, rizosfer pH’s›na ba¤l›d›r. Uygun geliflme koflullar›n-

da daha fazla bulunmalar› nedeniyle H2PO4
- iyonu halinde al›nmalar›na daha fazla rastlan›r.

6. Ünite 10, Sayfa 211’deki “Çizelge 10.1”in “Al›n›m Formlar›” sütunundaki ilk sat›r afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
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