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ÖZET 
Bu araºtýrma, Çukurova kýraç koºullarýnda yetiºtirilecek fið + tritikale karýºýmýnda farklý azot (0,2,4,6,8 kg/da) 
ve fosfor (0, 4, 8, 12 kg/da) dozlarýnýn ot verimi ve ot kalitesine etkisinin saptanmasý amacýyla yürütülmüºtür. 
Araºtýrma ile ilgili tarla denemeleri, 2001-2002 ve 2003-2004 yetiºtirme mevsimlerinde olmak üzere 2 yýl süre 
ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi�nin kýraç koºullardaki arazisinde üç tekrarlamalý tesadüf bloklarýnda 
iki faktörlü faktöriyel deneme desenine uygun olarak sürdürülmüºtür. 8 kg/da fið + 10 kg/da tritikale ekim oraný 
ile ekilen karýºýmda azot ve fosfor dozlarýnýn karýºýmýn kuru ot verimine, fiðin karýºýmýn kuru ot verimine 
katýlma oranýna ve karýºýmýn ham protein verimine etkisi incelenmiºtir. Araºtýrma bulgularý, her iki yýlda da 
incelenen özellikler açýsýndan azot x fosfor interaksiyonunun önemli olduðunu göstermiºtir. Birinci yýlda, en 
yüksek kuru ot verimi (576.8 kg/da) ve ham protein verimi (89.4 kg/da) 4 kg/da azot+ 4 kg/da fosfor uygulanan 
parsellerden elde edilmiºtir. Ýkinci yýlda ise, en yüksek kuru ot verimi (463.7 kg/da) 6 kg/da azot + 4 kg/da fosfor 
uygulamasýndan elde edilmiºtir. Ýkinci yýlda 4 kg/da fosfor uygulamasý en yüksek ham protein verimi 
saðlamýºtýr. Her iki yýlda da fiðin karýºýmýn kuru ot verimine katkýsý ekimdeki oranýna göre çok yüksek olmuº, 
azot uygulamasý fið oranýnda azalmaya neden olmuºtur. Araºtýrmadan elde edilen sonuçlara dayanýlarak, 
Çukurova kýraç koºullarýnda yetiºtirilecek fið + tritikale karýºýmýndan 6 kg/da azot + 4 kg/da fosfor uygulamasý 
ile kuru ot veriminde % 60 artýº saðlanabileceði sonucuna varýlmýºtýr. 
 
Anahtar Kelimeler: Fið, Tritikale, Karýºým, Kuru Ot, Ham Protein 
 
 

EFFECTS OF NITROGEN AND PHOSPHORUS FERTILIZATION ON THE HAY YIELD AND 
QUALITY OF VETCH (VICIA SATIVA L.) AND TRITICALE (X TRITOSECALE WITTMACK) 

MIXTURE UNDER DRY LAND CONDITIONS OF ÇUKUROVA 
 

ABSTRACT 
This research was conducted to determine the effects of different doses of nitrogen and phosphorus on the hay 
yield and quality of vetch and triticale mixture under dry land conditions of Çukurova during the growing 
seasons of 2001-2002 and 2003-2004. The experiment was arranged in a factorial complete block design with 
three replications at the Experimental Farm of Agricultural Faculty of Çukurova University. Five different doses 
(0, 2, 4, 6, 8 kg/da) of nitrogen combined with four doses (0, 4, 8,12 kg/da) of phosphorus were applied to the 
experimental plots. The seed mixture used was 8 kg/da vetch and 10 kg/da triticale. The mixture was sown into 
rows 20 cm apart from each other in the plots. Hay and protein yields as well as vetch percentage in the hay yield 
of mixture were studied. Results of the study showed that interactions of nitrogen and phosphorus doses were 
statistically significant for characters studied in both years. The highest hay and crude protein yields in the first 
year were obtained from the plots fertilized with 4 kg/da nitrogen and 4 kg/da phosphorus while the highest hay 
yield from the plots fertilized with 6 kg/da nitrogen and 4 kg/da phosphorus in the second year. The highest 
crude protein yield was obtained from the plots fertilized with 4 kg/da phosphorus in the second year. Percentage 
of vetch in the hay yield was generally decreased by the nitrogen fertilization. From the results of the study, it 
was concluded that an increase of 60 % in the hay yield and 40 % in the crude protein yield of vetch and triticale 
mixture could be obtained through the application of 6 kg/da nitrogen and 4 kg/da phosphorus under dry land 
conditions of Çukurova. 
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GÝRÝª  
Bitkisel üretimde birim alandan elde edilecek ürün verimi ve kalitesini etkileyen faktörlerden bir 
tanesi de topraktaki mineral besin maddeleri miktarýdýr. Özellikle yoðun tarým yapýlan alanlarda, 
toprakta besin maddelerinin, özellikle azot ve fosforun eksikliðine sýkça rastlanmaktadýr. Biryýllýk 
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baklagil + tahýl karýºýmlarýnda; baklagil bitkisi geliºmesinin belirli döneminden itibaren gereksinim 
duyduðu azotu, köklerinde simbiyotik olarak yaºayan azot fikse edebilen bakteriler aracýlýðýyla 
karºýlayabilmektedir. Buna karºýlýk, fosfora büyük gereksinim duymaktadýr. Tahýl komponenti ise, 
topraktaki fosfordan baklagillere göre daha etkin bir ºekilde yararlanabilmesine karºýlýk, azotu etkin 
ºekilde kullanamamaktadýr. Nitekim, Altýn ve Uçan (1996), fið + yulaf karýºýmlarý üzerinde yaptýklarý 
araºtýrmalarda azotlu gübrelemenin karýºýmýn verim ve botanik kompozisyonunu etkilediðini, azot 
arttýkça ottaki yulafýn botanik kompozisyon içindeki payýnýn arttýðýný ve en uygun gübre dozunun 5 
kg/da azot olduðunu, Al-Musri (1989), Ürdün�de yaptýðý araºtýrmalarda 6 kg/da P2O5 uygulamasýnýn 
mürdümük, burçak ve adi fiðin kuru ot veriminde %20, biyolojik veriminde %29 ve saman veriminde 
%36 artýºa neden olduðunu, Aydýn ve Tosun (1993), Samsun ekolojik koºullarýnda sürdürdükleri 
araºtýrmalarda fið + arpa karýºýmlarýnda hem ot ve hem de protein verimi göz önüne alýndýðýnda 
dekara 8-12 kg N ve 6 kg P2O5 uygulanmasý gerektiðini, Monks ve ark. (1997), Güney ve Batý 
Virginya�da yürüttükleri araºtýrmalarda 12 ppm N içeren topraklarda çavdar + fið karýºýmýnýn 3 yýl 
sürdürülen araºtýrmalarýn 2 yýlýnda azotlu gübreye olumlu reaksiyon gösterdiðini ve ot veriminde artýº 
olduðunu, 40 ppm azot içeren topraklarda ise azotlu gübrelemenin ot veriminde artýºa neden 
olmadýðýný, Bayram ve Çelik (2000), Bursa koºullarýnda fið + yulaf karýºýmlarýnda karýºým oraný ve 
azotlu gübrelemenin ot verimi ve kalitesini etkisini inceledikleri iki yýl sürdürülen araºtýrmalarýnda; 
karýºým oranlarýna ve yýllara baðlý olarak kuru otta fið oranýnýn % 4.9 ile % 38.1 arasýnda deðiºtiðini, 
birinci yýlda 0 ile 18 kg/da arasýnda deðiºen azot dozlarý arttýkça kuru ot veriminde artýº olmasýna 
karºýlýk, ikinci yýlda azot dozlarýnýn kuru ot verimi, ham protein oraný ve veriminde istatistiksel olarak 
önemli bir farklýlýk yaratmadýðýný, kontrol parsellerinde kuru ottaki fið oranýnýn  azotlu gübre 
uygulanan parsellere göre daha yüksek olduðunu, Serin ve ark. (2000), Fið + tahýl karýºýmlarý üzerinde 
sürdürdükleri gübreleme araºtýrmalarýnda, Erzurum sulu ºartlarýnda fið+arpa karýºýmlarý için dekara 4 
kg/da N ve 3 kg/da P2O5 uygulanmasý gerektiðini ve bu uygulama ile dekardan 534.3 kg kuru ot ve 
80.2 kg ham protein verimi elde edilebileceðini saptamýºlardýr.  

Bu araºtýrmada, Çukurova Bölgesinin kýraç koºullarýnda yetiºtirilecek fið + tritikale karýºýmý 
için uygun azot ve fosfor dozlarýnýn saptanmasý amaçlanmýºtýr. 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Araºtýrma ile ilgili tarla denemeleri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araºtýrma ve Uygulama 
Çiftliðinin kýraç koºullardaki arazisi içerisinde yer alan ve bir önceki yýllarda buðday  yetiºtirilmiº 
olan arazilerde 2001-2002 ve 2003-2004 Kasým-Nisan dönemlerinde olmak üzere iki yýl süre ile 
sürdürülmüºtür. Deneme alaný topraklarý, hemen hemen düzden orta derecede eðime kadar deðiºen 
topoðrafyalý ve killi tekstürlü topraklar olarak tanýmlanmýºtýr (Özbek ve ark. 1974). Deneme alaný 
topraklarýnýn 0-30 cm derinliðinden her iki yýlda alýnan toprak örneklerinde yapýlan analiz sonuçlarý, 
deneme alaný topraklarýnýn sözü edilen derinliðinde 6-7 ppm azot ve 12.5-14.0 kg/da P2O5 olduðunu 
göstermiºtir. 

Denemenin kurulduðu alanda Akdeniz Ýkliminin tipik özellikleri hakimdir. Denemelerin 
yürütüldüðü Kasým-Nisan dönemi uzun yýllar ortalamasý sýcaklýk deðeri 12.8ºC, uzun yýllar ortalamasý 
yaðýº toplamý ise 509.1 mm�dir (Anonim, 2004). 2001-2002 yetiºtirme mevsiminde bu deðerler 
12.7ºC, 715.4 mm ve 2003-2004 yetiºtirme mevsiminde ise 12.9ºC, 589.5 mm olarak gerçekleºmiºtir. 
Bu deðerlere göre, 2001-2002 yetiºtirme mevsimi normale göre daha yaðýºlý, 2003-2004 yetiºtirme 
mevsimi ise normale benzer olmuºtur. 2003-2004 sezonunda Kasým, Mart ve Nisan aylarýnda normale 
göre çok az yaðýº düºmüºtür. Araºtýrmada, Kubilay-82 fið çeºidi ve Tacettinbey tritikale çeºidi 
materyal olarak kullanýlmýºtýr. Tarla denemeleri, üç tekrarlamalý tesadüf bloklarýnda iki faktörlü 
faktöriyel deneme desenine uygun olarak planlanmýº ve yürütülmüºtür. Parsel büyüklüðü 5 X 1.2= 6 
m2 olarak tutulmuºtur. Denemede, beº farklý azot dozu (0, 2, 4, 6, 8 kg/da) ve dört farklý fosfor dozu 
(0, 4, 8, 12 kg/da) incelenmiºtir. Deneme alaný her iki yýlda da Kasým ayý baºýnda pullukla iºlenmiº ve 
arkasýndan diskli kültüvatör ile iºlenmiºtir. Ýncelenen azot dozlarýna karºýlýk gelen azot % 33�lük 
Amonyum nitrat gübresi ve fosfor dozlarý da % 48�lik triple süperfosfat gübresi cinsinden 
hesaplanarak ilgili parsellere serpme olarak uygulanmýºtýr. Toprak üzerine uygulanan gübre el týrmýðý 
ile topraða karýºtýrýlmýºtýr. Araºtýrmada, 8 kg/da fið + 10 kg/da tritikale olacak ºekilde hazýrlanan 
tohum karýºýmý her iki yýlda da Kasým ayý baºýnda deneme parsellerindeki 20 cm aralýklý sýralara 
ekilmiºtir. Deneme parsellerinde karýºýmdaki fiðin alt baklalarý oluºtuðu dönemde, her parselin ilk ve 
son sýralarý ile parsel baºýndan ve sonundan 0.5 m�lik kýsýmlar kenar tesiri olarak ayrýlmýº ve 3.2 
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m2�lik net alanda biçim yapýlmýºtýr. Her parselden biçilen ot fið ve tritikale olmak üzere karýºým 
bileºenlerine ayrýlmýº ve her bileºenin aðýrlýðý ayrý ayrý 0.1 g hassasiyetli terazide tartýlarak 
saptanmýºtýr. Her parselden alýnan 500 g fið ve 500 g tritikale yeºil ot örnekleri kurutma dolabýnda 
70oC�de aðýrlýðý sabitleºinceye kadar kurutulup, kuruyan ot örnekleri 0.1 g hassasiyetli  terazide 
tartýlmýºtýr. Gerekli dönüºümler yapýlarak parsele fið kuru ot verimi ve tritikale kuru ot verimleri 
belirlenmiºtir. Her parsel için belirlenen fið kuru ot verimi ile tritikale kuru ot veriminin toplamý o 
parsel için toplam kuru ot verimi olarak hesaplanmýºtýr. Parsele hesaplanan kuru ot verimleri dekara 
kuru ot verimine dönüºtürülmüºtür.Her karýºým parselinden saptanan fið kuru ot verimi, söz konusu 
parselin toplam kuru ot verimine oranlanarak kuru otta fið oraný hesaplanmýºtýr. Her parselde kuru ot 
saptanmasý amacý ile alýnan ve kurutulan ot örneklerinde Kaçar (1977), tarafýndan tanýmlanan Kjehldal 
yöntemine göre azot analizi yapýlmýºtýr. Örneklerde saptanan % azot deðerleri 6.25 katsayýsý ile 
çarpýlarak, her örnekteki % ham protein içeriði hesaplanmýºtýr. Her parselde her karýºým bileºeni için  
saptanan ham protein oraný deðerinden yararlanarak her parseldeki otun ham protein içeriði 
saptanmýºtýr. Saptanan ham protein içeriði deðeri parselin kuru ot verimi ile çarpýlarak  ham protein 
verimi ve gerekli dönüºümler yapýlarak dekara ham protein verimi hesaplanmýºtýr. 

Araºtýrma ile ilgili tarla denemelerinden elde edilen verilere; Steel ve Torrie (1960) tarafýndan 
açýklanan iki yýl tekrarlanan tesadüf bloklarýnda iki faktörlü faktöriyel deneme desenine uygun olarak 
MSTATC istatistik paket programý yardýmýyla varyans analizi uygulanmýºtýr.  

 
BULGULAR ve TARTIªMA 
Kuru ot verimi 
2002 yýlýnda  incelenen kombinasyonlarýn ortalamasý olarak saptanan kuru ot verimi ortalamasý (398.3 
kg/da), 2004 yýlýnda saptanan kuru ot verimi ortalamasýna (381.6 kg/da)göre istatistiksel olarak daha 
yüksek olmuºtur (Çizelge 1). 2002 yýlýnda 2004 yýlýna göre daha fazla yaðýº düºmesi ve 2004 yýlýnda 
sonbaharda yaðýºýn geç gelmesi yanýnda Mart ayýnýn kurak geçmesi yýllar arasýndaki verim 
farklýlýðýnýn nedeni olarak gösterilebilir.  
 
Çizelge 1. Farklý azot ve fosfor dozlarý uygulanan fið + tritikale karýºýmýnda farklý iki yýlda saptanan kuru ot 

verimi ortalamalarý (kg/da) 
2002 

Fosfor dozu (kg/da) Azot dozu (kg/da) 
0 4 8 12 

Ortalama 

0   288.0  hý2 438.1 bc 437.2 bc 321.0 gh 371.1 c* 
2   362.9  e-g 377.6 d-f 440.7 bc 355.3 e-g 384.1 bc 
4 410.8 c-e        576.8 a 346.2 fg        293.5 hý 406.8 b 
6        473.1 b        531.5 a         476.2 b        264.8 ý 436.4 a 
8 360.7 e-g        422.1 b-d   379.7 d-f 410.1 c-e 393.2 bc 

Ortalama        379.1 c+        469.2 a         416.0 b        328.9 d 398.3 A1 
2004 

Fosfor dozu (kg/da) Azot dozu (kg/da) 
0 4 8 12 

Ortalama 

0 336.3 gh2 453.3 ab 378.5 d-g        340.7 gh 377.2 b* 
2 433.0 a-c 415.3 b-d 403.1 c-e 358.5 e-h 402.5 a 
4       449.4 ab        315.2 h 396.1 c-f 374.9 d-g 383.9 ab 
6       344.9 gh        463.7 a 351.9 f-h        324.1 h 371.1 b 
8       346.9 gh 358.2 e-h 374.9 d-g 413.7 b-d 373.4 b 

Ortalama       382.1 b+        401.1 a        380.9 b        362.4 c 381.6 B 
Ýki yýllýk ortalama 

Fosfor dozu (kg/da) Azot dozu (kg/da) 
0 4 8 12 

Ortalama 

0  312.2 jk2        445.7 b 407.8 c-e        330.8 ýj 374.1 c* 
2 397.9 c-f 396.5 c-f 421.9 b-d 356.9 g-ý 393.3 ab 
4 430.1 bc        446.0 b 371.2 f-h        334.2 ýj 395.4 ab 
6 409.0 c-e        497.6 a 414.0 b-d        294.5 k 403.8 a 
8       353.8 hý 390.1 d-g 377.3 e-h   411.9 b-e 383.3 bc 

Ortalama       380.6 c+       435.2 a        398.4 b        345.7 d  
1)Farklý büyük harf ile gösterilen ortalamalar P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak birbirinden farklýdýr  *) Ayný sütun içersinde 

benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak birbirinden farksýzdýr.  + 
Ayný Satýr içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak 
birbirinden farksýzdýr. 2) Ayný yýlda benzer harf ile gösterilen  Azot-Fosfor kombinasyon ortalamalarý Duncan testine göre P≤ 0.05 
hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak birbirinden farksýzdýr. 
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Araºtýrmanýn her iki yýlýnda ve iki yýllýk ortalamalara göre azot ve fosfor dozlarý kuru ot 
verimini önemli derecede etkilemiºtir. Ancak, her iki yýlda ve iki yýllýk ortalamalara göre azot  x fosfor 
interaksiyonunun  istatistiksel olarak önemli çýkmasý, söz konusu gübrelerin kuru ot verimi üzerindeki 
etkisinin birbirine baðýmlý olduðunu ortaya koymuºtur. Nitekim, birinci yýlda 4 kg/da azot + 4 kg/da 
fosfor  kombinasyonu incelenen kombinasyonlar içerisinde en yüksek kuru ot verimi veren gübre 
kombinasyonu olmuº ve bu kombinasyon 6 kg/da azot + 4 kg/da fosfor kombinasyonu dýºýndaki tüm 
kombinasyonlara göre istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek kuru ot verimi vermiºtir 
(Çizelge 1). Ýkinci yýlda ise, 6 kg/da azot + 4 kg/da fosfor kombinasyonu en yüksek kuru ot verimi 
saðlamýº  ve bu kombinasyonun 2 kg/da azot veya 4 kg/da azot�un yalnýz baºýna uygulanmasý ve 4 
kg/da fosfor�un yalnýz baºýna uygulanmasý dýºýndaki kombinasyonlara göre istatistiksel olarak önemli 
derecede daha yüksek kuru ot verimi saðladýðý ortaya çýkmýºtýr.   

Ýki yýllýk ortalamalara göre, 6 kg/da azot + 4 kg/da fosfor dozu kombinasyonu incelenen diðer 
kombinasyonlara göre istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek kuru ot verimi saðlamýºtýr. Bu 
sonuca göre, Çukurova kýraç koºullarýnda fið+tritikale karýºýmý için uygun gübre kombinasyonunun 6 
kg/da azot + 4 kg/da fosfor olduðu ortaya çýkmaktadýr. Bu sonuç, Altýn ve Uçan (1996) ve Serin ve 
ark. (2000)�nýn bulgularýný destekler niteliktedir.  

 
Çizelge 2. Farklý azot ve fosfor dozlarý uygulanan fið + tritikale karýºýmýnda farklý iki yýlda kuru otta fið oraný 

ortalamalarý (%) 
2002 

Fosfor dozu (kg/da) Azot dozu (kg/da) 
0 4 8 12 

Ortalama 

0  92.9 a1 89.7 ab 90.0 ab 92.1 a 91.2 a* 
2 92.3 a         82.2 c         92.3 a 94.2 a 90.3 a 
4  89.9 ab 84.2 bc         80.2 cd   90.0 ab 86.1 b 
6  88.2 ab 75.1 de         72.6 e   89.7 ab 81.4 c 
8  84.2 bc 85.0 bc         79.4 cd 81.9 c 82.6 c 

Ortalama          89.5 a+         83.2 b         82.9 b          89.6 a 86.3 
2004 

Fosfor dozu (kg/da) Azot dozu (kg/da) 
0 4 8 12 

Ortalama 

0 84.3 fg1          94.3 a 94.5 a         90.6 b 90.0 a* 
2 85.6 d-f 86.8 c-e 91.6 b 86.2 de 87.6 b 
4 83.8 f-ý 84.1 f-ý 81.0 kl 87.0 cd 84.0 c 
6  85.1 e-g 83.7 g-ý  82.9 h-j 81.8 j-l 83.4 c  
8         80.5 l 82.4 h-k  82.3 ý-k         88.5 c 83.4 c 

Ortalama         83.9 b +         86.3 a          86.5 a         86.8 a 85.9 
Ýki yýllýk ortalama 

Fosfor dozu (kg/da) Azot dozu (kg/da) 
0 4 8 12 

Ortalama 

0  88.6 c1 92.0 a 92.2 a  91.3 ab 91.0 a* 
2 89.0 c    84.5 e-g 91.9 a 90.2 b 88.9 b 
4 86.9 d  84.1 fg 80.6 ý 88.5 c 85.0 c 
6 86.6 d          79.4 j 77.8 k   85.7 de 82.4 e 
8 82.4 h 83.7 g 80.8 ý  85.2 ef 83.0 d 

Ortalama   86.7 b + 84.7 c 84.7 c 88.2 a 86.1 
*) Ayný sütun içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak 

birbirinden farksýzdýr. + Ayný Satýr içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P≤ 0.05 hata sýnýrlarý 
içersinde istatistiksel olarak birbirinden farksýzdýr. 1) Ayný yýlda benzer harf ile gösterilen  Azot-Fosfor kombinasyon ortalamalarý 
Duncan testine göre P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak birbirinden farksýzdýr. 
 

Kuru otta fið oraný  
Fiðin karýºýmýn kuru ot verimine katkýsý her iki yýlda da tohum karýºýmdaki oranýna göre çok yüksek 
olmuºtur. Birinci yýlda deneme ortalamasý olarak elde edilen karýºým otunun % 86.3�ü fiðden 
oluºurken, ikinci yýlda bu deðer % 85.9 ve iki yýlýn ortalamasý olarak ise % 86.1 olmuºtur (Çizelge 2).  

8 kg/da fið +10 kg/da tritikale tohum karýºýmý olarak ekilen karýºýmýn kuru otunda fið oranýnýn 
çok yüksek olmasý, iki bitki türünün büyüme özellikleri ve bunun sonucunda ortaya çýkan rekabet ile 
ilgilidir. Bölgede, tritikale bitkisinin  çýkýºtan sonra Aralýk ve Ocak aylarýndaki geliºmesi oldukça 
yavaºtýr, buna karºýlýk fið bitkisi söz konusu aylarýn ýlýk geçmesi ve toprakta yeterli nem bulunmasý 
durumunda hýzla geliºmektedir. Bu durumda, fið bitkisi tritikale�yi bastýrmaktadýr. Her iki deneme 
yýlýnda da özellikle Aralýk ve Ocak aylarýnda normalin çok üzerinde yaðýº düºmüº ve  ýlýk geçmiºtir. 
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Diðer taraftan, Açýkgöz ( 2001)�ün  yaðýºlý geçen yýllarda fið+tahýl karýºýmlarýnda fið oranýnýn çok 
yükseldiði ºeklindeki görüºü de bulgularýmýz ile uyum içersindedir.   

Ýncelenen azot ve fosfor dozlarý fiðin karýºýmýn kuru ot verimine katkýsýnda önemli derecede 
farklýlýk yaratmýºtýr. Ancak, her iki yýlda da azot x fosfor inreaksiyonu önemli çýkmýºtýr. Birinci yýlda 
en yüksek fið oraný ortalamasý (% 92.9) kontrol parsellerinde saptanmýºtýr. Kontrol parsellerinde 
saptanan fið oraný ortalamasý, 4 kg/da fosfor ile birlikte uygulanan tüm azot dozlarýnda ve yüksek 
fosfor dozlarý ile birlikte uygulanan yüksek azot dozlarýnda önemli derecede azalma göstermiºtir.  
Yüksek azot dozlarýnýn tritikaleyi teºvik etmesi nedeniyle, yüksek azot dozlarýnda fiðin oranýnýn 
düºmesi beklenen  bir sonuçtur. Bu sonuç, Bayram ve Çelik (2000)�in bulgularý ile uyum içindedir. 

Ýkinci yýlda en yüksek fið oraný ortalamasý (% 94.5) azot uygulanmayan 8 kg/da fosfor 
uygulanan parsellerde saptanmýºtýr. Azot uygulanmaksýzýn 4 kg/da fosfor uygulamasý  fið oranýnda 
gübresiz parsellere göre artýºa neden olmuº, azotun yalnýz baºýna veya fosfor ile birlikte uygulanmasý 
genellikle fið oranýnda azalmaya neden olmuºtur.  

Ýki yýllýk ortalamalar dikkate alýndýðýnda, yalnýz 4 kg/da fosfor uygulamasýnýn gübresiz 
parsellere göre kuru otta fið oranýný artýrdýðý, azotun yalnýz baºýna veya fosforla birlikte 
uygulanmasýnýn genellikle fið oranýný azalttýðý ortaya çýkmaktadýr.  

 
Çizelge 3. Farklý azot ve fosfor dozlarý uygulanan fið+tritikale karýºýmýnda farklý iki yýlda ham protein verimi 

ortalamalarý (kg/da) 
2002 

Fosfor dozu (kg/da) Azot dozu (kg/da) 
0 4 8 12 

Ortalama 

0 43.4 ef2 60.5 b-e 62.3 b-e 45.2 ef 52.8 ab* 
2 55.9 b-f 58.5 b-f 65.6 b-d 52.8 b-f 58.2 a 
4 60.0 b-e 89.4 a 48.3 d-f 45.3 ef 60.8 a 
6 71.9 b 69.2 bc 57.7 b-f 39.0 f 59.5 a 
8 46.2 d-f 51.3 c-f 43.8 ef 48.4 d-f 47.4 b 
Ortalama 55.5 b+ 65.8 a 55.5 b 46.1 c 55.7 B1 

2004 
Fosfor dozu (kg/da) Azot dozu (kg/da) 

0 4 8 12 
Ortalama 

0 60.8 d-g2 86.4 a 62.1 d-g 61.9 d-g 67.8 ab 
2 72.5 a-f 84.4 ab 69.7 b-f 68.3 b-f 73.7 a 
4 82.2 a-c 56.2 fg 67.3 c-g 67.2 c-g 68.2 ab 
6 57.6 fg 76.9 a-e 64.6 d-g 50.9 g 62.5 b 
8 56.9 fg 67.2 c-g 60.2 e-g 77.8 a-d 65.5 b 
Ortalama 66.0 b+ 74.2 a 64.8 b 65.2 b 67.5 A 

Ýki yýllýk ortalama 
Fosfor dozu (kg/da) Azot dozu (kg/da) 

0 4 8 12 
Ortalama 

0 52.1 d-f2 73.4 a 62.2 a 53.5 d-f 60.3 ab 
2 64.2 a-e 71.5 ab 67.6 a-c 60.5 a-e 66.0 a 
4 71.1 ab 72.8 a 57.8 c-e 56.3 c-f 64.5 a 
6 64.7 a-d 73.1 a 61.1 a-e 45.0 f 61.0 ab 
8 51.5 ef 59.2 b-e 52.0 d-f 63.1 a-e 56.4 b 
Ortalama 60.7 b+ 70.0 a 60.2 b 55.7 b  
1)Farklý büyük harf ile gösterilen ortalamalar P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak birbirinden farklýdýr *) Ayný sütun içersinde 

benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak birbirinden farksýzdýr. + 
Ayný Satýr içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P≤ 0.05 hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak 
birbirinden farksýzdýr. 2) Ayný yýlda benzer harf ile gösterilen Azot-Fosfor kombinasyon ortalamalarý Duncan testine göre P≤ 0.05 
hata sýnýrlarý içersinde istatistiksel olarak birbirinden farksýzdýr. 

 
Ham protein verimi 
Araºtýrmanýn birinci yýlýnda 55.7 kg/da olarak saptanan deneme ortalamasý ham protein verimi, ikinci 
yýlda saptanan ham protein verimi ortalamasýna (67.5 kg/da) göre önemli derecede daha düºük 
olmuºtur (Çizelge 3). Araºtýrmanýn birinci yýlýnda kuru ot verimi ikinci yýla göre daha yüksek ve yýllar 
arasýnda otun fið oraný açýsýndan önemli bir farklýlýk olmamasýna karºýlýk, ikinci yýlda birinci yýla göre 
daha yüksek ham protein verimi elde edilmesi, ikinci yýlda Mart ayýnýn çok kurak geçmesi sonucu 
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karýºým türleri için vejetasyon süresinin kýsalmasý ve bunun sonucunda da bitkilerde daha az 
ligninleºme olmasý ile açýklanabilir.  

Azot ve fosfor dozlarý ham protein verimini önemli derecede etkilemiºtir. Ancak, iki elementin 
ham protein verimi üzerindeki etkisinin birbirinden baðýmsýz olmadýðý ortaya çýkmýºtýr. Araºtýrmanýn 
birinci yýlýnda, en yüksek kuru ot verimi veren kombinasyon olan 4 kg/da azot+4 kg/da fosfor 
kombinasyonu en yüksek ham protein verimi (89.4 kg/da) saðlamýºtýr (Çizelge 3). Söz konusu 
kombinasyonun en yüksek kuru ot verimi vermesi ve verimin büyük ölçüde fiðden oluºmasý nedeniyle 
yüksek ham protein verimi saðlamasý beklenen bir sonuçtur.  
 Elde edilen bu sonuç, Serin ve ark. (2000)�nýn Erzurum sulu koºullarýnda saptadýklarý bulguyu 
destekler niteliktedir. Ýkinci yýlda en yüksek ham protein verimi (86.4 kg/da) yalnýz baºýna 4 kg/da 
fosfor uygulanan parsellerden elde edilmiºtir. Ancak, bu verimin yalnýzca 2 veya 4 kg/da azot 
uygulanan parseller ve 6 kg/da azot+ 4 kg/da fosfor ve 8 kg/da azot+12 kg/da fosfor 
kombinasyonlarýnda elde edilen ham protein verimi ortalamalarýndan istatistiksel olarak farksýz olduðu 
ortaya çýkmýºtýr. 

Ýki yýllýk ortalamalara göre, en yüksek ham protein verimi ortalamasý (73.4 kg/da) ikinci yýlda 
olduðu gibi azot uygulanmaksýzýn 4 kg/da fosfor uygulanan parsellerden elde edilmiºtir. Ancak, bu 
verimin fosfor uygulanmaksýzýn veya 4 kg/da fosfor ile birlikte 2, 4, veya 6 kg/da azot uygulanan  
parseller ile yalnýz veya 2 veya 6 kg/da azot ile birlikte uygulanan 8 kg/da fosfor  ve 2 kg/da azot+12 
kg/da fosfor kombinasyonlarýnda elde edilen ham protein verimi ortalamalarýndan istatistiksel olarak 
farksýz olduðu ortaya çýkmýºtýr.   
 
SONUÇ 
Ýki yýllýk araºtýrma bulgularý, Çukurova kýraç koºullarýnda yetiºtirilen fið+tritikale karýºýmýnda 6 kg/da 
azot+ 4 kg/da fosfor uygulamasý ile kuru ot veriminde % 60 ve ham protein veriminde % 40 artýº 
saðlanabileceðini ortaya koymuºtur. 
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