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OSR NEDİR?
OSR, BİR TÜR KİMYASAL MATERYAL DEĞİLDİR!..
OSR, İHTİYACA YÖNELİK ÜRETİLMİŞ BİR TÜR GÜBRE DEĞİLDİR!..
OSR, DOĞAL MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ, TARIMDA VERİM ARTIRICI
BİO-REAKTÖR SU TUTUCU özelliklere sahip %100 Doğal bir üründür.
1980’li yılların ortalarında OSR’in tarımsal alanlarda sağladığı olumlu etki gözle keşfedildikten
sonra Belçika Gand ve Gembloux Ziraat Fakültelerinde gerçekleştirilen titiz araştırmalar sonunda 1990’lı yılların ortalarında DOĞAL MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ olarak literatüre
kazandırılmıştır. Ekolojik Tarım girdisi olarak kullanılan OSR, ağır metal içermeyen ve 7-8 yılda
toprakta çözülebilen, alüminyum silikat bileşimindeki bir maddedir.
- OSR; içeriğinde tamamen doğal olarak yer alan maddeler sayesinde kullanıldığı topraktaki
doğal yapıyı düzenlemede yardımcıdır.
- Herhangi bir kimyasal gübre ya da hayvansal gübre içinde tohum ya da Şde yetişmezken,
%100 OSR içinde bitki ve tohum gelişebilmektedir.
- OSR toprağın pH’sını düzenler. Bu sayede bitkinin ihtiyacı olan minerallerin daha yüksek
oranda çözülmesini sağlayarak her tür bitkiyi, verilen gübre vd. maddelerden daha yüksek
oranda faydalandırır.
- İnce levhacıklar şeklindeki molekül yapısından kaynaklanan BIO-REAKTÖR özelik ile; %50
oranında su ve çözeltiyi çevresinde tutar ve bitki köküne yavaş yavaş verir.
- OSR’in toprağın pH’sını düzenleme özelliği ile BIO-REAKTÖR özelliği; daha az gübre ve
kimyasal kullanımı yanısıra daha az sulama demektir. Bu durum çorak toprakların ıslahında da
büyük yarar sağlar. Erozyon ve tuzlaşmaya karşı etkilidir.
- OSR’in bitkilerde kök gelişimini artırdığı Belçika Gand ve Gembloux Ziraat Fakülteleri Profesörü De Boot’un raporu ile tespit edilmiştir.
- OSR’in su ve mineral desteği ile bitkide kökleşmeye yaptığı olumlu katkı sayesinde bitki
sağlıklı büyür. Bu durum tarımsal verimi artırmakta, ürün kalitesini yükseltmektedir.
- Belçika Devleti Kraliyet Kararnamesi’nin Organik Gübre ve Toprak Katkı Maddelerine ilişkin
FAO (Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü) ve Avrupa Birliği Normlarına uygun olarak
spesifik özellikleriyle OSR’in; hububat ve sanayi bitkileri tarımında, bahçecilikte, seralarda, park
ve bahçelerde, çim saha, spor ve arıtma alanlarında kullanımının uygun olduğu onaylanmıştır.
- OSR Belçika Tarım Bakanlığının 96/EM/43.A sayılı yetki belgesi ile AB standartlarında, SGS
Laboratuvarlarında test edilerek istihsal edilmektedir.
- OSR Türkiye’de de TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından “Toprak Düzenleyici” olarak
tescil edilmiş, ayrıca TC Çevre ve Orman Bakanlığınca ürünün ağır metal muhtevalarının ilgili
yönetmeliğe göre Toprak Kirleticilerinin Sınır Değerlerinin altında olduğu tespit edilerek ilgili bilgi
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirilmiş ve ürün Bayındırlık fiyat Listesinde yer almıştır.
Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de, her türlü yasal standartlara sahip olan OSR, SOiLSAN
Tarım ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilerek, doğal bir girdi olarak Türk Tarımının hizmetine sunulmaktadır.

DOĞAL MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ
VERİM ARTIRICI - BİO REAKTÖR - SU TUTUCU
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OSR, doğal mineral yapıda, 7-8 yılda toprakta çözülen nitelikte bir tür Alüminyum Silikat’dır.

OSR T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 10.02.2005
TARİH, 9503 NO’LU TESCİL BELGESİ, 1343 NO’LU BAKANLIK
LİSANS BELGESİ ve T.C. GÜMRÜK BAKANLIĞI’NIN REFERANS
BELGESİ İLE BELÇİKA’DAN İTHAL EDİLMİŞTİR.
OSR; BELÇİKA TARIM BAKANLIĞININ 96/EM/43.A SAYILI YETKİ
BELGESİ İLE AB STANDARTLARINA UYGUN OLARAK, SGS
LABORATUVARLARINDA TEST EDİLMİŞTİR.
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DOĞAL MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ
VERİM ARTIRICI - BİO REAKTÖR - SU TUTUCU
OSR TOPRAKTA BOZULAN DOĞAL BİYOLOJİK DÜZENİN GERİ
KAZANIMINDA AKTİVATÖRDÜR.
Gübre ve sulamada tasarruf ettirir.
Yaz aylarında toprağı nemli tutar.
Yeraltı sularının korunmasında faydalıdır.
OSR TOPRAKTA ERİYİP YOK OLMAZ. ÜÇ KEZ KULLANMAK YETERLİDİR.
OSR’NİN FAYDALARI YILLAR BOYU DEVAM EDER

www.soilsan.com

BİYOLOJİK TARIMDAKİ GİRDİNİN CE
834-2007 BLIK KONTROLU
YÖNETMELİĞİ’NE UYGUNDUR
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Doğal haliyle (% 100) yeraltından çıkarılan OSR, Brüksel Hür Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Gembloux Tarımsal
Araştırma Merkezi işbirliğinde Belçikalı bilim adamları tarafından titiz araştırmalar neticesinde denenmesine
karar verilmiş ve daha ilk uygulamalarda Belçika, Fransa ve İtalya’da şaşırtıcı sonuçlar elde edilerek ürün, tarım
sektörüne kazandırılmıştır.

Nedir?

Tarım sektöründe bir devrim yaratacak niteliklere sahip olan OSR için 1995 yılında Belçika Tarım Bakanlığı’nın
Hammadde Kalitesi Bitki Sektörü Müdürlüğü ve Hammadde Kalitesi Analizler Servisine yapılan başvuru,
16.04.1996 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Belçika Kraliyet Kararnamesi’nin organik gübre ve toprak katkı
maddelerine ilişkin, FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ve Avrupa Birliği Normları’na uygun olarak
spesifik özellikleriyle OSR’nin hububat ve endüstri bitkileri tarımında, bahçecilikte, seralarda, park ve bahçelerde,
peyzaj alanlarında, çim saha, spor ve arıtma alanlarında kullanımının uygun olduğu onaylanmıştır. OSR
karıştırılmış toprakta hem yüzeyde hem de yana ve derine doğru sağlam bir kökleşme gerçekleştiği Belçika
Gembloux Ziraat Fakültesi tarafından tespit edilmiştir.

OSR

Belçika Tarım Bakanlığı tarafından 96/EM/43.A no ile OSR’ye Toprak Düzenleyici ve Gübre Katkı Maddesi olarak
Avrupa pazarlarında satışa sunulabilir yeterlilik belgesi verilmiştir.

Toprakta kaybolmaz!

OSR toprağın derin katmanlarında milyonlarca yıllık olağanüstü form değişimi sonucu oluşmuş ve Belçika OSR
tesislerinde yapılan eleme ve transformasyon işlemleri ile yapısında hiçbir değişikliğe uğratılmadan kullanıma
hazır hale getirilmiştir.

OSR ülkemizde çiftçilerimizin kullandığı
diğer kimyevi katkı maddeler gibi
zaman içinde kaybolmaz. Eriyip yok
olmaz, rüzgarda savrulmaz. Üç
uygulamadan sonra OSR’in getirdiği
ekonomik yararlar yıllar boyu devam
eder.

OSR
toprağın pH’sını dengede tutar.
OSR toprağın pH’sını dengede tutar.
Bitkilerin gelişimini sağlar ve aşırı
gübrelemeden dolayı tuzlaşmayı ve
yeraltı sularının kirlenmesini önler.

OSR’de bitki için gerekli olan önemli mineraller mevcuttur. İçeriğindeki ağır metal oranı, izin verilen maksimum
sınır değerlerin altındadır.
OSR’in fiziksel yapısını oluşturan ince levhacıklar su ve gaz değişimi için son derece elverişli olup, % 50 oranında
su tutmaktadır.
OSR, birlikte kullanıldığı organik maddelerin toprakta yok olmasını önler. Bitkileri besleyen sıvı maddeleri de
bünyesinde tutabilme özelliği taşır. Köklerin çevresinde tutunan çözelti damlacıkları, bitkilerin susuzluktan
kurumalarını ve çürümelerini önler.
OSR tamamen doğaldır. Özel yöntemlerle kil, kum, kireç ve parazitlerden arındırılıp temizlenmiş ve kurutularak
kullanıma hazır hale getirilmiştir.
OSR, alümino silikat levhacıklarından oluşan ve açık petek biçimindeki mikrostrüktürü sayesinde istisnai fiziksel
ve kimyasal özelliklere sahip koyu renkli çok küçük taneciklere sahip bir materyaldir.
OSR’nin tanecik boyutu 0-2 mm arasındadır. (% 65’i 0.2 - 1 mm arasında.)
Ambalajındaki nem oranı % 12-15 arasında olup pH hafif alkalindir.

⁄
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KULLANIM ALANLARI
t )VCVCBUWFFOEàTUSJCJULJMFSJUBSN
t &SP[ZPOWFUV[MBǵNBJMFNàDBEFMF
t ±PSBLUPQSBLMBSOTMBI
t :FSBMUTVIBW[BMBSOOLPSVONBT
t #BIÎFDJMJLWFTFC[FDJMJL
t 4àTCJULJMFSJWFTFSBMBS
t 4QPSBMBOMBSWFÎJNTBIBMBS
t #FMFEJZFQBSLCBIÎFMFSWFSFGàKMFS
t 5PQSBǘOHFWǵFUJMJQIBWBMBOESMNBT
t ±àSàUNFÎVLVSMBSOO IFSUàSMàBULNBEEFMFS 
çevreye ve yeraltı su kaynaklarına verdiği zararların
engellenmesinde kullanılır.

OSR KULLANIMININ FAYDALARI
t #àOZFTJOEFZàLTFLPSBOEBTVUVUBSBLLVSBLPSUBNMBSEBCJULJMFSJLPSVS
t 4VMBNBEBIFNCàZàLFLPOPNJTBǘMBS IFNEFCJPSFBLUÚSSPMàPZOBS
t 4VMBNBJMFHàCSFMFNF"LEFOJ[WF0SUBEPǘVàMLFMFSJOJOFOÚOFNMJTPSVOMBSOEBOCJSJEJS,VNMVUPQSBLMBSEBTVWF
gübre toprağın alt katmanlarına doğru sızmakta, killi topraklarda ise birikmektedir. OSR, tutucu ve emici özelliği
sayesinde bu sürece engel olur. OSR hem aşağı katmanlara süzülmeyi, hem de buharlaşmayı önleyerek bitki
köklerini besler.
t &SP[ZPOWFUV[MBǵNBJMFNàDBEFMFEFJODFCJSUBCBLB043 Sà[HBSWFTVFSP[ZPOVOBFOHFMPMVS(àOFǵǵOMBSOBWF
sıcağa karşı direnci artırır. Suyun yukarı doğru hareketini engelleyerek tuzlaşmayı önler.
t (àCSFLBZCOÚOMFS HàCSFLVMMBONOEBFLPOPNJTBǘMBSWFWFSJNJBSUSS
t 5PQSBǘIBWBMBOESSWFCFTJOFMFNFOUMFSJOJOLBZCOÚOMFS
t 5PQSBǘOQ)TOEà[FOMFZFSFLCJULJMFSJOHFMJǵNFTJOJTBǘMBS5PQSBLQ)TOOZàLTFLMJǘJCJULJMFSJOÚ[FMMJLMFNJLSPCFTJO
elementlerini almasını engeller. Düşük pH’da ise toprak asitleşeceğinden makro besin elementleri alınamayacak ve
bitkinin yaşama şansı azalacaktır. Tam bu noktada OSR’in bünyesindeki doğal besleyici elementler bitkiye hayat
vererek sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlar.
t #JULJLÚLMFSJOJOHFMJǵNFTJOEFCàZàLSPMPZOBS
t ƞZPOEFǘJǵUJSNFÚ[FMMJǘJÎPLZàLTFLPMEVǘVOEBOUPQSBLUBLJIFSUàSMàCFTJONBEEFTJOEFOUàNCJULJMFSJOZFUFSJODF
yararlanmasını sağlar.
t OSR tarımda kaliteli ürün ve yüksek verimlilik sağlar.
t 043EBIBGB[MBNFZWF UBOF ZVNSVBğırlığı, tohum ve meyve artışı, meyve göz oluşumu yanı sıra meyvelerin
dökülmemesi, çatlamaması ve deformasyona uğramamasını sağlar. Meyvelerin lezzetini ve meyve suyundaki C
vitaminini artırır, kuru maddenin (brix) artmasını sağlar, şeker ve raf ömrünü uzatır. Bitkide, soğuk ve dondan
kaynaklanan zararlara karşı direnç mekanizmasını geliştirir.

OSR
sünger özelliği bulununan
herhangi bir taş değildir.
Bu tür taş parçacıkları kısmen su
ve gübre tutabilir, ancak verim
artışı için gerekli olan azami
değişimi sağlayamaz.

OSR
çevre dostudur...
OSR’in kullanımı verimliliği
şaşılacak şekilde artırır ve çevre
dostu özellikleriyle kazanımları
uzun vadede devam eder.

OSR İLE TOPRAKTA ÇORAKLIĞA ve TUZLAŞMAYA ENGEL OL
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OSR’nin
toprağa ve bitkiye zararı
yoktur.
Gereğinden çok OSR
kullanılmasının toprağa ve bitkiye
herhangi bir zararı yoktur.

t
t
t
t
t
t

±PSBLUPQSBLMBSOUBSNBBÎMNBTOEB043CJSBLUJWBUÚSSPMàPZOBNBLUBES
:FSBMUTVIBW[BMBSOOLPSVNBTOEBCàZàLZBSBSTBǘMBS
,SBÎUPQSBLMBSOTMBIOEB043CBǵBSJMFLVMMBOMNBLUBES
,VNMVUPQSBLMBSEBLJCFTJOWFTVLBZCOCàZàLPSBOEBÚOMFS
#BIÎFWFCPTUBOMBSEBWFSJNJCàZàLÚMÎàEFBSUSNBLUBES
4FSBMBSEBUPQSBǘ$TUNBÚ[FMMJǘJWFJÎJOEFLJNJOFSBMMFSJOUPQSBǘEFOHFMFNFTJTBZFTJOEFFǵJUCPZMBSEB"#
standartlarına uygun ürün yetiştirilmesinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
t ±JNTBIBMBSEB GVUCPMHPMG UàNQBSLWFCBIÎFMFSEFÎJNWFÎJÎFLMFSJOLÚLMFSJOJHàÎMFOEJSFSFLCàZàNFTJOJ
hızlandırır. Yaz mevsiminde toprağın daha serin ve nemli kalmasını sağlayarak çim ve çiçeklerin kurumasını
ya da yanmasını önler.
t 043PSHBOJLUBSNEBHàWFOMFLVMMBOMS
OSR içindeki levhacıkların inceliği ve kafes yapısı tonda 500 litre su tutmasına neden olmaktadır. OSR’in içindeki
levhacıkların üzerindeki boşluklar bir bio-reaktör görevi yapmakta, bu noktalarda iyonlar sabitleşmekte ve
bakteriler yapışmaktadır. Bu bakterilerin temel etki metabolizmaları nedeniyle OSR’in uygulandığı yerlerde
karbonik gaz ve su üretilmektedir.
Belçikalı bilim adamlarının topraktaki OSR miktarını deneysel olarak artırma yoluyla yaptıkları bir araştırma
sonunda karbondioksit (CO2) moleküllerinin biyolojik ortamda su (H2O) molekülü ortaya çıkmasına yol açtıkları
tespit edilmiştir. Böylelikle bir dekara 200 kg OSR uygulanması durumunda metrekarede 40 litre su ortaya çıktığı
aşağıdaki formülle kanıtlanmıştır.
Organik Madde + OSR + O2 + Oligo Elementler (P, K, Ca, Mg,...) + Mikro Organizmalar = Değişime Uğramış
organik madde + OSR + CO2 + NH3 + SO4 + Sıcaklık + H2O
4WNBEEFMFSJFNFSFLUVUBCJMNFTJ043FIBZWBOHàCSFTJWFUBWVLQJTMJǘJCVMVOBOZFSMFSEF/)3 veya H2S’i
tutarak koku giderici ve filtre özelliği de sağlamaktadır.
OSR’in benzeri ürünlerden farkı molekül kafeslerinin açık olmasıdır. OSR çok sayıda alümino silikat levhalardan
oluşan ve açık petek biçimindeki mikrostrüktürü sayesinde bio-reaktör görevi yapmaktadır. Bu peteklerde
iyonlar sabitleşmekte ve bakteriler yapışmaktadır. Böylece sadece sıvı tutmanın yanı sıra biyolojik alışveriş
yapılabilmektedir. Bu süreçte OSR’li ortamda bakteriler karbondioksit ve su üretmektedir.

TARLA TARIMINDA
OSR tarla tarımında kullanılması büyüme performansı ve verimliliği artırırken, toprağın da kalıcı olarak
iyileşmesini sağlar. Dekara 50-75 kg kadar kullanılmalıdır.
OSR’in faydası topraktaki gaz alışverişini geliştirerek canlı hayatı desteklemesi ve günümüzde çok ihmal edilen
doğal dengeyi yeniden kurmasıdır.
OSR’in ekin köklerinin bulunduğu katmana uygulanması bitki kökünün gelişmesini daha da hızlandıracaktır.
OSR’in fiziksel yapısı istisnai bir gaz ve sıvı değişimine yol açmaktadır. Mikrobiyolojik bir etkileşim için istisnai bir
LBGFTZBQTWBSES#VOFEFOMFTFSBMBSEBUPQSBǘO$EBIBGB[MBTONBTOTBǘMBNBLUBWFCJULJMFSJOEBIBÎBCVL
büyüyüp gelişmesini garanti etmekte, yazın ise toprağı nemli tutmaktadır.
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PARKLAR, BAHÇELER ve ÇİMLERDE
OSR kullanımı toprağın özelliklerine göre değişebilir. Toprağın özelliği dikkate alınarak ayarlamalar yapılabilir.
- Hafif toprak daha fazla OSR ve gübreye ihtiyaç duyarken, ağır toprak daha az OSR ve biraz kum takviyesi gerektirebilir.
- Saf OSR uygulanan topraklarda güneşli alanlara daha fazla OSR, gölgeli alanlara daha az OSR yeterlidir. Miktar yarı yarıya kadar değişebilir.
Süs bitkileri: OSR, çok yıllık süs bitkilerinin toprak harcına m3’e 100-125 kg olarak ilave edilir. İyice karıştırılarak hazırlanan bu harç içerisine dikilen fidanların
hızla büyüdüğü görülecektir.
Ekim ve Dikim: OSR’in sürekli bir şekilde nemli tutma özelliğinden dolayı birkaç gün çimlenme beklendikten sonra diğer gübreler toprağa verilmelidir.
±JNMFS Dekara 75 kg OSR kullanılması halinde, çim ekimi yapılan alanda kuvvetli kökleşme sayesinde çimler sıcağa ve kurağa karşı mükemmel dayanıklılık
göstermekte ve kısa sürede yeşil örtünün oluştuğu görülmektedir.
t )B[SÎJNZBQMBDBLBMBOEB043VZHVMBNBT SVMPÎJNJOBMUOBUPQSBLUFTWJZFTJZBQMQà[FSJOF043BUMELUBOTPOSBIB[SÎJNVZHVMBNBTOBHFÎJMJS#ÚZMFDF
2-3 hafta içerisinde çim kökleri toprağa adapte olmakta ve mükemmel kök yapısı ile zümrüt yeşili bir renk bariz olarak görülmektedir.
t 043 ZBǘBOZBǘNVSTVMBSOBNBSV[LBMBOÎJNBMBOMBSOEBLÚLMFSJOFUSBGOEBLJTBCJUMFONJǵNJLSPTUSàLUàSMFSTBZFTJOEFNJOFSBMMFSJOZLBOQZPLPMNBTOB
engel olur.
t 043VZHVMBNBTZBQMELUBOTPOSBN2’ye 25 gr. azotlu gübre önerilmektedir.
t 043 LǵOTPǘVL EPOWF[PSǵBSUMBSEBÎJNMFSJOÎàSàNFNFTJOJWFTBǘMLMLBMNBTOTBǘMBS
Saksı çiçekleri: Toprak harcı hazırlanırken m3’e 4-5 kg OSR homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra harç saksılara aktarılır.
t )B[STBLTWFUPSCBMBSEBLJTàTCJULJMFSJOEFB[NJLUBSEB043UPQSBǘOà[FSJOFTFSQJMFSFLZà[FZTFMPMBSBLLBSǵUSMS
t .FWTJNMJLÎJÎFLöEFMFSJOEFLJBMBOMBSEBN2’ye 60-75 gr. OSR serpilerek tırmıklandıktan sonra fideler dikilir.

YERALTI SU HAVZALARININ
KORUNMASINDA
Yoğun tarım yapılan bölgelerde gerek kimyasal, gerekse
hayvansal gübrelerdeki kirletici elementler yeraltı su
havzalarına karışarak insan sağlığı için ciddi bir tehdit
oluşturmaktadır.
Özellikle su geçirgenliğinin yüksek olduğu topraklarda
OSR kullanımı toprağın alt katmanlarında bulunan su
depolarının kirlenmesini engellemektedir.
OSR kullanımı ekolojik açıdan ülkemizin Avrupa Birliği
tarım standartlarına ulaşmasına yardımcı olacaktır.
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Toprağın gücü...

OSR
O
POWER OF S
OIL

Mineral Soil Regulator

EROZYON, TUZLAŞMA ve YANGIN GEÇİREN
TOPRAKLARIN ISLAHINDA
±PSBLWFÎÚMMFǵNFUFIMJLFTJCVMVOBOBSB[JMFSEF FSP[ZPOBVǘSBNǵZFSMFSEFWFZBOHOHFÎJSFOUPQSBLMBSEB
OSR koruyucu ve toprak düzenleyici olarak toprağa karıştırılmalıdır. OSR güneş ışınlarına ve sıcağa karşı
dayanıklılığı artırmakta, suyu toprak yüzeyinin hemen altında tutmakta, suyun yukarı doğru çıkmasını
engelleyerek buharlaşmadan kaynaklanan tuzlaşmaya mani olmaktadır. Toprağın yüzeyine ve içine yayılan
OSR, köklerin büyüyüp dibe doğru uzamasını ve sıklaşmasını sağlayarak toprak kaymasına engel olur ve
erozyonla mücadelede büyük yararlar sağlar.
dayanıklıdır. Bozulmadığı için en zorlu kuraklık dönemlerine bile dayanır.

OSR
gübreleme ve sulamada büyük
ekonomi sağlar.
Laboratuar analizleri OSR’in hidrate
halinde bile, Alümino Silikat
Levhacıklarının yan yana konulması
faraziyesinde oluşacak toplam alanın
gramda 10 m2 ve kiloda 1 hektara
ulaştığını saptamıştır. Bu durum,
gübreyi ekin kökleri yüzeyinde tutma
bakımından istisnai bir yarar
sağlamaktadır.

Sulama ile gübreleme Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinin en önemli sorunlarından biridir. Özellikle kumlu
topraklarda, su ve gübre toprağın alt katmanlarına doğru sızdığı için bitki köklerinin yeterince beslenmesi
mümkün olmamaktadır. OSR tutucu ve emici özelliği sayesinde bu sürece engel olur. Yüzey yapısı potasyum
(K), amonyak (NH3), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) gibi katyonları ve nitrat (NO3), fosfat (PO4) gibi bitkiyi
besleyici elementleri tutmaktadır.
OSR bu besleyici maddelerin suyla birlikte kaybolmasını ve havada buharlaşmasını engelleyip, bitki
köklerinin iyonik etkisine olumlu cevap verir. Böylece bitkiler OSR sayesinde rahatça beslenebilmektedir.
Özellikle çorak toprakların tarıma açılmasında OSR önemli bir aktivatördür.
Yanan ormanların ve hasat sonrası anız yakılan toprakların ıslahında tekrar sağlıklı ürün ve yüksek verim
alabilmek için OSR uygulanıp toprak sürülürse, toprağın eski verimli haline döndüğü görülecektir.

OSR’in olağanüstü özelliklerinden bir
diğeri de su ve gübre etkinliğini belirgin
biçimde artırarak ekonomi sağlamasıdır.

OSR nar’da kabuk çatlamasını
önler.

ÖNEMLİ NOKTALAR

Su ve gaz alışverişi:5PQSBǘOWFSJNMJIBMFHFUJSJMNFTJHÚ[FOFLMFSJOÎBQWF

Özellikler

İdeal
Toprak

OSR
İlaveli
toprak

Hacim Ağırlığı
(gr./cm3)

1.37

1.0 - 1.4

Gözenek Hacmi
(%)

48.86

45 - 60

Hava Hacmi (%)

11.33

10.15

±FLJSEFLZBQTTWWFHB[BMǵWFSJǵJOFVZHVOPMBO043UPQSBLZBQTO
düzenleyerek çorak toprakların ıslahına yardımcı olur. Yazın ise toprağın
sürekli nemli kalmasını sağlar.

Su Hacmi (%)

24.67

20 - 25

OSR organik tarım için ideal bir toprak düzenleyicidir.

Suyun Tampon
Gücü (%)

4.03

5 - 10

nemliliğe göre uygun dağılımı ve aynı zamanda uygun ölçüde su ve hava
barındırması ile ilgilidir.
Tablo ideal toprakla, OSR toprağını karşılaştırmaktadır.

Sonuç
OSR’in mineral oluşumu verim alınacak toprağın hazırlanmasında
yararlıdır. Minerallerin serbest kalışı düzenli haldedir.
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OSR İLE DAHA FAZLA ÇİÇEKLENME, DAHA FAZLA ÜRÜN!..

OSR KULLANIM MİKTARLARI
ZİRAAT

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
SEBZELERDE
Biber, patlıcan, domates fasulye,
salatalık, soğan, sarımsak, kavun, karpuz
vb.

TARLA
TARIMINDA

HUBUBAT
Buğday, yulaf, arpa, çavdar, çeltik vb.
ÇİLEK

SERA
TARIMINDA

BAĞ BAHÇEDE

FİDE YETİŞTİRİLMESİ

ÇİM SAHALARDA

OSR
MİKTARI
kg/da
75

50 - 75
75

SANAYİ BİTKİLERİ
Şeker pancarı, patates, ayçiçeği, pamuk,
soya, tütün, çeltik, mısır, kanola, vb.

75

ÇAY

50

MINERAL S
OIL

REGULATOR

KULLANIM ŞEKLİ

Ekim dikim öncesinde fide dikim çukuruna konulup üstü
toprakla kapatılır. OSR güneşli arazide fazla, gölge
arazide biraz daha az kullanılır.

GARANTİ EDİLEN ANALİZ

% (w/w)

Toplam Potasyum Oksit (K2O)

% 5.8

Toplam Fosfor Pentaosit (P2O5)

% 0.2

Toplam Aliminyum Oksit (Al2O3)

% 25.4

OSR, ekim anında tohumla birlikte mibzer veya
fırfırla atılıp toprağa karıştırılır.

Toplam Silisyum Dioksit (SiO2)

% 48.6

Toplam Magnezyum Oksit (MgO)

% 1.5

OSR, fide dikim öncesinde toprakla karıştırılır

Toplam Kalsiyum Oksit (CaO)

% 0.7

OSR, ekim anında tohum ile birlikte ya da ekim
öncesi toprak hazırlığı sırasında atılarak
toprağa karıştırılır.

Toplam Kükürt Trioksit (SO3)

% 0.6

Toplam Demir Oksit (Fe2O3)

% 6.2

Toplam Kil Miktarı

% 5.4

OSR, kök diplerine atılıp toprakla karıştırılır.

Toplam Organik Materyal

% 5.6

SEBZELERDE
Biber, patlıcan, domates, fasulye,
salatalık, kavun, karpuz vb.

75 - 100

OSR, ekim/dikim öncesinde sera toprağına
karıştırılarak veya kanallara dökerek uygulanır.

Fiziksel Özelliği

Katı / Granül + Toz

pH

6

ÇİLEK

75 - 100

OSR, dikim öncesi hazırlanan toprağa karıştırılarak
dikim yapılır.

AĞIR METAL ANALİZİ
Kadmiyum

(Cd)

0.3 ppm

SÜS BİTKİLERİ

75 - 100

OSR, ekim/dikim anında toprakla karıştırılır.

Bakır

(Cu)

0.4 ppm

Nikel

(Ni)

15.6 ppm

Kurşun

(Pb)

11.6 ppm

±JOLP

;O 

QQN

Civa

(Hg)

0.01 ppm

Krom

(Cr)

5.9 ppm

Üzüm, elma, kayısı, şeftali, kiraz, zeytin, muz, Tam bodur 1 - 1.5 kg OSR, ağaç izdüşümünde 10-15 cm toprak
açılarak konur ve üzeri kapatılır. Ağaç
2 kg
fındık, ceviz, kivi, incir, antep fıstığı, nar, tüm Yarı bodur
narenciyeler vb.
Klasik ağaç 2 - 4 kg büyüklüğüne göre OSR kullanılır.
OSR, 50 m2’lik fide yastıklarında 7-8 kg, fide toprağında ise % 20 oranında kullanılır.
±JNTBIBMBSEBUPQSBǘOBǘSWFZBIBöGPMNBTOBHÚSFJLJGPSNàMWBSES
A- Ağır toprak % 30 + kum % 20 + OSR % 20 + gübre % 5 + torf % 25
B- Hafif toprak % 40 + kum % 10 + OSR % 25 + gübre % 25

Ekim ve Dikimde

KÜLTÜR
TOPRAĞI

Toprağın ağırlığına göre m2’ye 2 kg OSR karıştırılır.

EROZYONLA
MÜCADELE

Erezyonla mücadelede toprak yüzeyine 8 ile 10 mm OSR ile hasırlama yapılır. Eğer toprak gübreleniyorsa gübreye
% 20 oranında OSR katılır.

ÇORAK
ARAZİLERDE

±PSBLBSB[JMFSJOTMBIOEBFOB[ZMPMNBLà[FSFBSB[JZFZMEBCJSLF[ ton/da OSR
serpilir. Ardından arazi sürülerek yeni verimli tarımsal alanlar elde edilir.

TOPRAĞIN
ISITILMASI

OSR, 1-2 mm kalınlığında çizgi üstüne serpilerek tabaka oluşturmak suretiyle ya da toprağa
LBSǵUSMBSBL VZHVMBOS 043 ,6--"/*-"/ 4&3"-"3%" UPQSBǘO OPSNBM TTOEBO $ GB[MB TOBSBL
daha hızlı ve verimli ürün alınmasını sağladığı görülür.

YERALTI SU
DEPOLARI

OSR, toprağın alt katmanlarında bulunan su rezervlerinin kirlenmesinin engellenmesinde büyük
yararlar sağlar.

GOLF - FUTBOL
SAHALARI

OSR özel olarak peyzaj, golf - futbol sahaları ve benzeri özel
çimlerin yetiştirilmesi ve bozulan çimlerin yenilenmesi için
kullarılır. OSR gübre, su tutma ve toprakta eriyip yok
olmamasından dolayı çimenlerin çabuk solmasına,
kurumasına karşı büyük bir dayanıklılık sağlamaktadır.

Bitki toprağı
Torf
OSR
Gübreli karışımlar
İnce kum

OSR’in süreki bir şekilde nemli
tutma özelliğinden dolayı birkaç
gün filizlenme beklendikten sonra
gübre eklenir.

Kültür toprağını
hafifleştirip
hareketlendirmede
Toprağın ağırlığına göre
metrekareye 2 kg OSR’i karıştırmak
yoluyla kullanılır.

% 35
% 20
% 15
% 15
% 15

1 tétraédre de
Silice:

Atomes d’oxygéne
Si

PARK - BAHÇE
BİTKİLERİ ve SAKSI
ÇİÇEKLERİ

Park ve bahçe bitkileri için hazırlanan karışım yandaki gibi
olmalıdır. Saksı çiçeklerinde ise OSR miktarı
10
kg/m3 olarak uygulanır.

Bitki toprağı
Torf
Gübreli karışımlar
OSR

Uygulama elle, mibzer ya da fırfır ile yapılır. OSR atıldıktan sonra toprağa karıştırılmalı ve ardından sulama işlemi yapılmalıdır.

% 40
% 35
% 15
% 10

Al
ou
Mg

1 octaedre d’alumine
ou de magnésie

MgO

www.soilsan.com
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CİFTÇİNİN GÜCÜ
TOPRAĞIN DOSTU
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OSR #&-±ƞ,"5"3*.#","/-*Ɨ*/*/&."4":*-*:&5,ƞ#&-(&4ƞƞ-&"#45"/%"35-"3*/%" 4(4
-"#03"567"3-"3*/%"5&45&%ƞ-&3&,±*,"3*-.",5"%*3

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
SOiLSAN Tarım ve San. Tic. Ltd. Şti.
Konaklar Mah. Beyaz Karanfil Sok. No: 25 3. Levent Beşiktaş – İstanbul
Tel : +90 212 269 12 83
Fax : +90 212 281 32 96
Email : info@soilsan.com

www.soilsan.com

Yetkili Bayii

BİYOLOJİK TARIMDAKİ GİRDİNİN CE
834-2007 BLIK KONTROLU
YÖNETMELİĞİ’NE UYGUNDUR

OSR’nin Kimyasal ve
Fiziksel Özellikleri

Belçika Gand ve Gembloux
Ziraat Fakülteleri Profesörü DE BOODT’un
Araştırmasının özetidir.

GİRİŞ
OSR onlarca yıllık bir özoluşum olgusuna tabi olmuş ve değişik
dönüşüm ve zenginleştirme işlemlerinden geçmiştir.
OSR önemli besleyici elementleri bulundurur, ancak ağır metalleri
içermez. Fiziksel yapısı su ve gaz değişimi için son derece elverişlidir.
Koyu rengi ışığı çekerek kök bölgesini daha çabuk ısıtıp çimlenmeyi,
kök gelişimini, filizlenmeyi ve bitkilerin büyümesini hızlandırmaktadır.

1 -Kimyasal özellikleri
1.1 Fiziksel-Kimyasal Veriler, Organik ve İnert İçerik
OSR ’nin bazı kimyasal özellikleri ile ilgili değerler Tablo 1.1’de
sunulmuştur.

Tablo 1.1. ALSİL’in Bazı Kimyasal Özellikleri

Ö z e llik le r
pH (1:5; OSR :safsu)
Organik madde (%; kuru madde)
Toplam N (mg/kg; hava kuru madde)

D e ğ e r le r
7.99
22.50
3850.00

NH4+-N (mg/kg; hava kuru madde)

3.80

NO3--N (mg/kg; hava kuru madde)

1.80

OSR doğal halindeyken süzülmeyi müteakip hava kurusu olarak %12
oranında su içerir.
pH değeri tarla ve bahçe bitkilerinin büyük bir çoğunluğu için uygundur.
OSR’deki azot organik kökenli olup % 0.4 oranında azot kapsar.
Azotun amonyum ve nitrat gibi formları kg’da 4 mg’ı geçmemektedir.
Azotun yavaş fakat sürekli etkisi, özellikle şeker pancarı ve çim gibi
türlerde filizlenme halindeki bitkiler için çok yararlıdır.

1.1

Temel analiz

OSR örnekleri 1027˚C’lik bir sıcaklığa tabi tutulmuş ve daha sonra,
ortaya çıkan N, C, H elementleri miktar olarak değerlendirilmiştir. Karbona
(% 14.05) oranla belirlenen azot (% 0.25) ve hidrojen (%1.04) miktarı o kadar
azdır ki toprağa veya gübreye karıştırılacak olan OSR’in çözülmeyeceği, çok
az çözüleceği veya etkisinin çok uzun süreceği neticesi ortaya çıkmaktadır.

1.2

Örnek toplam analizi

Makro besin elementlerinin OSR suyundaki toplam miktarları Tablo
1.2’de sunulmuştur. Ekstraksiyon oranı 1 g/100 ml’dir.

Tablo 1.2. ALSİL Suyundaki Makro Besin Elementlerinin Toplam Miktarları.

Makro Besin Elementleri

mg/kg (kuru madde)

P

134

K

1195

Ca

2107

Mg

3223

Na

535

pH’sı 4.6 olan NHOAC, EDTA ve saf sudaki ekstraksiyonları OSR’in Ca,
Mg ve K bakımından oldukça zengin olduğunu, bu elementlerin bitkilerce
kolayca alınabileceğini ve çok yüksek miktarda Na içermediğini göstermektedir.
Bu yüzden OSR tohum yatağı oluşturmaya son derece elverişlidir.
Diğer taraftan, ağır metallerin OSR suyundaki toplam miktarları ise
Tablo 1.3’te sunulmuştur. Ekstraksiyon oranı: 1 g/100 ml’dir.
Tablo 1.3. Ağır Metallerin

Ağır Metaller

OSR ’deki Toplam Miktarları

(mg/kg kuru madde)

Fe

19.14

Mn

295

Zn

162

Cu

43

Pb

28

Ni

44

Cd

<0.32

Co

2

Cr

2

Hg

0.25

As

5.86

Ağır metaller konusunda geçerli bir yargı ortaya koyabilmek için Tablo
1.4’te belirtilen FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) Normları ile
AB (Avrupa Birliği) Normlarına (mg/kg hava kurusu madde; HNO3 ile yakma)
başvurmak gerekir.
Tablo 1.4. Tarla ve Bahçe Tarımında Ağır Metal Normları (mg/kg)

FAO Normları
AB Normları
Tavsiye edilen
İzin verilen

Zn

Cu

Pb

Ni

Cd

Co

Cr

Hg

300

100

100

100

5

50

100

-

2500
3000

1000
1500

750
1000

300
400

20
40

-

750
-

16
-

Bu normlar çerçevesinde OSR’de ağır metaller yüksek düzeylere
ulaşmamıştır.
Ayrıca pH’sı 4.6 olan 1:5 NH4OAC-EDTA ekstraksiyonunda ALSİL’in
içerdiği yarayışlı mikro besin element miktarları Tablo 1.5’de verilmiştir.
Tablo 1.5. OSR’de Bitkiye Yarayışlı Mikro Besin Elementlerinin Miktarları

Mikro Besin Elementleri

mg/kg

Fe

103

Mn

26

Zn

6

Cu

5

Tablo 1.5’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, OSR mikro besin
elementleri bakımından hayli zengindir. OSR kullanıldığında neredeyse yarı
yarıya iz element gübrelemesi yapılmış gibi olmaktadır. Dolayısıyla OSR bu
mikro besin elementleri bakımından bitkinin beslenmesinde destek rolü
üstlenmektedir.
Diğer taraftan, OSR’deki aynı mikro besin elementlerinin suda eriyebilir
miktarları Tablo 1.6’da verilmiştir. Ekstraksiyon oranı 1:5 OSR :safsu’dur.
Tablo 1.6. OSR’deki Suda Eriyebilir Mikro Besin Elementlerinin Miktarları

Mikro Besin Elementleri
Fe
Mn
Zn
Cu

mg/kg
2 .1 2
< 0.05
0 .0 5
< 0.05

2 - FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
OSR’in Tablo 2.1’de verilen ortalama granülometrik bileşimi OSR’in
iri kumlu toprakların dağılımına benzer özellikler gösterdiğini ve % 60
oranında kaba taneciklerden (200-1000) oluştuğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 2.1. OSR’in Ortalama Granülometrik Kompozisyonu

Fraksiyon (µ)

%

> 2000

0.97

2000-1000

11.57

1000-500

27.87

500-200

37.20

200-100

1.80

100-50

14.10

< 50
Kil fraksiyonu : 0-2
Kireç fraksiyonu : 2-50

6.50
3.87
2.63

Tablo 2.1’de ortaya konulduğu gibi OSR çok az miktarda kil
boyutunda madde ihtiva etmektedir.
Ayrıntılı bir mineralojik analiz ile şu bileşim ortaya çıkmaktadır:
Karışık tabakalar :
% 50-55, önemli muskovit ve montmorillonit
miktarlarının yanında esas olarak illitlerden oluşmaktadır.
Klorit

: % 15-20

Kaolinit

: % 10-15

Pülverize kuvars :

% 10-15

0-2 ’dan daha küçük yani kil boyutundaki parçacıklar hakim değildir
ve büyüklükleri kum ve kaba kum gibidir. Bunların yapısı şöyle oluşmaktadır:
- Kuvars ve esas olarak tridimit
- Kumtaşı
- Plajyoklas
- Ortoklas
- Karbon ve çok az miktarda parçalanma ve ayrışmaya dayanıklı
mineral

Miktarsal dağılım, görünümünü gizleyen siyah renk dolayısıyla
mikroskopta güçlükle belirlenebilmekte ancak Tablo 1.2’de verilen kimyasal
analiz sonuçları aşağıdaki (Tablo 2.2) muhteva ile tamamlanmaktadır.
Tablo 2.2. OSR’in Bileşimindeki Mineraller ve Dağılım Oranları

Bileşim

%

Si 0

2

56 ( ± 4)

Al 2 O 3

26 ( ± 3)

Ti 0

2

0.7 ( ± 0.3)

Kombüstiyon değeri ile karbon miktarının % 18 olduğu bilinmektedir.
Tüm bu verilerden kuvars ve kumtaşları dışında iri kumtaşlarının
yukarıda bahsedilen minerallerden % 10 miktarının altında ihtiva ettiği
ortaya çıkmaktadır.
Titanoksit (Ti02); Rutil, İlöenit, Anataz ve Broşit gibi Ti0 kapsayan
kayacıklardan gelen çok az miktarda (> % 4) partiküllerin de varlığını
ortaya koymaktadır.

BELÇİKA GEMBLOUX ZİRAAT FAKÜLTESİNDE YAPILAN
ARAŞTIRMA ÖZETİ
Sibirya Testi: Çim rulosunu yerleştirmede kökleşme testi
Amaç: Çim rulosunu yerleştirdikten sonra değişik katkı maddelerinin
etkilerinin ölçümü
De¤iflik katk› maddeleri:
t"HSPTƌl : Kök gübresi
t55S

: Humus + kum + toprak karışımı

t"-4ƞ- : Alümino-silikat içeren çok küçük parçacıklar
t4BCMe : Kum

Sonuç:
OSR karıştırılmış toprakta hem yüzeyde, hem de yan ve derine doğru
sağlam bir kök gelişimi,
Agrosil ve TTS’de yüzeyde sağlam, derinde zayıf bir kök gelişimi,
Kum karıştırılmış toprakta ise derinlemesine inen zayıf bir kök gelişimi
görülmüştür.
Aşağıdaki resimlerde diğer toprak düzenleyiciler ile OSR ’in havucun
gelişimine etkileri gösterilmiştir.

Agrosil uygulunan havuç

T T S u y g u la na n ha v u ç

N o r m a l t o pr a k t a k i ha v uç

OSR uygulanan havuç

OSR uygulanan havuç ile kumda yetişen havucun karşılaştırılması

